
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ ИЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛРаздел IIIТакси за ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини,специализирани институции за предоставяне на социални услуги и другиобщински социални услугиЧл. 25. (1) За ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, родителитеили настойниците, или други  лица, които полагат грижи за детето, дължат следнитемесечни такси:Вид на таксата1  За ползване на детска ясла или яслена група към детскаградина2  За ползване на детска градина от дете, неподлежащо назадължителна подготовка за училище, преди постъпването мув първи клас3  За осигуряване на храна за дете, подлежащо назадължително обучение задължителна подготовка за училище,преди постъпването му в първи клас4  За ползване на детска кухня5  За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца навъзраст от десет месеца до три годишна възраст  които сеотглеждат в домашна обстановка МяркаЗа месец*За месец* За месецза денза ден Такса34,0038,0028,001,801,50(2) Посочената месечна такса по ал. 1, т. 1 и 2 е с максимален размер и се формирасумарно от:1. постоянна част –10,00  лв. (за разходи по издръжка на групите, независещи от посещае-мостта в тях), независеща от броя на присъствените дни на детето.2. пропорционална част – 1,30 лв. за всеки присъствен ден от месеца (за разходи захране-не).(3)  Не се заплащат таксите по ал.1 за времето, в което детските градини, отделна група от тях или детските ясли не работят поради ремонт, аварии, карантини или други обек-тивни причини.(4)С 50  % намаление заплаща пропорционалната част от определената такса по ал.1, т.1 ит.2 и таксата по ал. 1, т. 3:1. Самотен родител, който  поради вдовство, развод или несключен граждански брак, от-глежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образова-ние, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. Съжителстващите на се-мейни начала лица не се считат за самотни родители.2. Родители, от които  единият или двамата са лица с трайно намалена работоспособностили за които е определена вид и степен на увреждане 70% и над70 %.3. Настойник,  приемното семейство или лицата, при които детето е настанено по редана чл. 26 от Закона за закрила на детето.4. Родителите за второто дете в семейството, когато и двете деца посещават детска градина,включително детска ясла, на територията на общината.5. Родителите  за третото си и всяко следващо дете, когато първите две посещават илидетска градина и/или детска ясла и/или училище, на територията на общината.6. Родителите  на деца-близнаци, независимо дали са първо и второ или второ и трето де-те и следващи – за всеки близнак.



(5)  Не се заплаща пропорционалната част от таксата по ал.1, т.1 и т.2и таксата по т.3 от:1. Родителите  на дете, за което с документ, издаден от компетентните органи еопределен 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане. За ползване напреференцията по  настоящата точка родителят следва да представи де-кларация по образец пред ръководителя на съответното заведение;2. Родителят/настойникът или другите  лица които полагат грижи за дете,на коетоединият или двамата  родители са загинали при изпълнение на служебендълг, при производствени аварии или природни бедствия;3. Родителите  на дете, отсъстващо от детското заведение, след предста-вяне намедицински документ или предварителна молба от родителя за отсъствие.(6) 50 % от определената такса за ползване на детска кухня заплащат:1.  Родителите за дете, за което с документ, издаден от компетентните органи еопределен 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане. За ползване напреференцията по  настоящата точка родителят следва да представи де-кларация по образец пред ръководителя на съответното заведение;2.  Родителят/ настойникът или другите лица, които полагат грижи за дете,на което единият или двамата родители са загинали при изпълнение наслужебен дълг, при производствени аварии или природни бедствия.3. Родителите на деца-близнаци – за всеки близнак.(7)  За ползване на облекченията по предходните алинеи,се подава де-кларация пообразец  до ръководителя на съответното заведение, придружена с до-кументи, доказващи обстоятелствата. Всяка промяна се декларира в 7-дневен срок от настъпването й. Освобождаването от такса или заплаща-нето й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месецана подаване на документите.Чл. 28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица всъответните  заведения до 10-то число и се внасят в общинския бю-джет до 25-точисло намесеца, следващ месеца, за който се дължат.




