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РЕШЕНИЕ
№ 84 / 22.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 7 / 22.06.2017 г.

Относно: Изменения в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена в частта ѝ
„Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други
общински социални услуги“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Закона за местните данъци и
такси, чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77
от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Елена, както следва:
1. Чл. 25, ал. 1 добива следната редакция:
(1) За ползване на детски градини и детски ясли родителите или настойниците на
децата заплащат месечна такса, състояща се от постоянен и присъствен
компонент, в следните размери:
1. постоянен компонент в размер на 5 лв., независимо от броя на дните, в
които детето е посещавало съответното заведение.
2. присъствен компонент в размер на 1.70 лв. за всеки ден, в който детето е
посещавало съответното заведение.
2. Чл. 25, ал. 5 добива следната редакция:
(5) Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително
предучилищно обучение съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, посещаващи подготвителни групи в детските градини,
за времето от 15 септември до 31 май включително заплащат само размера на
дневния оклад за храна, а за периода от 1 юни до 14 септември – размер, изчислен
по реда на ал. 1.

3. Чл. 25, ал. 6 добива следната редакция:
(6) Не се начислява присъствен компонент в месечната такса за дните, през които
детето е отсъствало от детското заведение, при условие, че директорът на същото е
бил предварително уведомен за отсъствието от родител или настойник на детето.
4. Чл. 25, ал. 7 добива следната редакция:
(7) За ползване на намаленията по ал. 2 и освобождаването по ал. 4, родителите,
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за
децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето подават
декларация до директора на детското заведение, придружена с документи,
доказващи правото на преференцията. Когато в детското заведение са приети
близнаци, поредността на раждането им се определя с представено от родителите
копие от “Акт за раждане” издадено от органа по гражданско състояние в
общината по месторождение.
5. В чл. 25 се създава нова алинея 9 със следното съдържание:
(9) Не се начислява постоянен компонент в месечната такса за времето, през което
детското заведение не е работило поради аварии, ремонт, карантина, както и
поради други обективни причини, а също и при отсъствие на детето за периода от
1 юни до 14 септември.
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