ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменения и
допълнения на Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Любимец,
приета с Решение № 217 от 26.03.2003 г. на
Общински съвет Любимец, последно изменена и
допълнена с Решение № 283/07.12.2017 г.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 419
на ОбС, прието с протокол № 44 от 12.12.2018 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Общински съвет Любимец приема изменения на Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец, както
следва:
РАЗДЕЛ III
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери и други общински социални услуги
§1. Изменя текста на чл.22 както следва:
1. Изменя и допълва текста на ал.1 както следва: „ (1) За ползване на детски ясли и детски
градини родителите, настойниците, професионалните или доброволните приемни родители, както
и близките, и роднините, при които има настанено дете по чл.26 от Закона за закрила на детето,
заплащат такси само за дейностите за хранене, извън финансираното от държавата.“
2. Текста на ал.2 придобива следната редакция: „ (2) Размерът на месечната такса за
целодневни групи в детските ясли се определя на 32,00 лева.“
3. Изменя и допълва текста на ал.3 както следва:
(3) Размерът на месечната такса за
целодневни групи в детските градини се определя на 44,00 лева.“
4. Текста на ал.4 придобива следната редакция: „(4) Родителите или настойниците на децата,
подлежащи на задължително предучилищно образование не заплащат месечна такса, когато
обучението се осъществява в полудневна група в училище.“
5. Изменя и допълва текста на ал.5 както следва:
„(5) При отсъствие на децата, таксата не се
заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са
уведомили писмено директора на детското заведение.“
6. Текста на ал.6 придобива следната редакция:
„(6) Не се заплаща такса:
1. За децата, на които един от родителите е със 71% до 100% намалена работоспособност с
решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. За деца на неизвестни родители, сираци.
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3. За деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в
приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19 за експертиза за инвалидност на децата до 16годишна възраст.
4. За деца със специални образователни потребности.“
7. Изменя и допълва текста на ал.7 както следва:
„(7) Таксата се заплаща с 50% намаление:
1. За дете, на което един от родителите е починал.
2. За дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за
отглеждане в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето.
3. Когато едно семейство има две деца и са приети в едно или в различни детски заведения
в общината, таксите за второто дете са заплащат в размер на 50%.
8. Текста на ал.8 придобива следната редакция: „(8) Когато едно семейство има повече от две
деца, таксите се заплащат в размер на 50% за първо, второ и трето дете, на 100% за четвърто и
всяко следващо дете.“
9. Изменя е допълва текста на ал.9 както следва: „(9) За ползване на намаленията по ал.7, ал.8,
за освобождаване по ал.6 родителите или настойниците подават декларация до директора на
заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“
10. Текста на ал.10 придобива следната редакция: „(10) Заплащането на намаления размер на
таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване
на декларацията.“
11. Текста на ал.11 придобива следната редакция: „(11) За ползване на детска млечна кухня, за
деца от 3 месеца до 3 години, родителите заплащат дневна такса в размер на 1,20 лв. (за 1 купон).“
12. Текста на ал.12 се отменя;
13. Текста на ал.13 се отменя;
§ 2. Текста на чл.24 се отменя;
§ 3. В Приложение № 1 към чл.54, услуга с код ОБА 30.15, след думите „Удостоверение за
извършена обстоятелствена проверка“ се добавят думите „/за един имот/“
§ 4. Текстът на §8 от Преходните и заключителни разпоредби се допълва, както следва:
След думите „изменена и допълнена с Решение №184 от 20.12.2012 г“. се поставя запетая и се
добавя текста „ изменена и допълнена с Решение №536 взето с Протокол №55/19.12.2014г.;,
изменена и допълнена с Решение № 246, Протокол № 25/21.06.2017г.;, изменена и допълнена с
Решение № 283 взето с Протокол № 32/07.12.2017г.;, изменена и допълнена с Решение № ……,
прието с протокол № ….. от ………..г., на Общински съвет Любимец.“
§ 5. Текстът на §10 се отменя.
§ 6. Текстът на §11 се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/М.Станкова/
МС/МФ
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