ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за
нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8,
чл.9 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, чл.67, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл.16 и чл.17 от Наредба № 5 от
03.06.2016 г. за предучилищното образование, Общински съвет – Чирпан приема
следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, както следва :
§ 1. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.25, ал.2 се изменя и
придобива следния вид :
„Размерът на таксата за деца на родители, един или двамата, от които са
студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и – 12 лева”
Стар текст : Размерът на таксата за деца с родители студенти ( редовно
обучение) – 12.00 лв.
§ 2. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.26 се изменя и
придобива следния вид :
„За ползване на полудневна организация на възпитание, социализация, обучение
и отглеждане на 3- и 4- годишни деца в детските градини, в рамките на 6
астрономически часа през учебното време /от 15 септември до 31 май на следващата
календарна година/, се заплаща месечна такса в размер на 15.00 лв.”
Стар текст : За ползване на полудневни детски градини родителите или
настойниците дължат месечна такса от 3.00 лв.
§ 3. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, се създава чл.26а със
следния текст :
„За ползване на почасова организация на възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на 3- и 4- годишни деца в детските градини, без право на храна, в рамките
на 3 астрономически часа през учебното време /от 15 септември до 31 май на
следващата календарна година/, се заплаща месечна такса в размер на 10.00 лв.”
§ 4. В глава II, раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.28, ал.1, т.1 се изменя
и придобива следния вид :

„Деца на родители, единият или двамата, от които са инвалиди, децата на
неизвестни родители, деца – пълни сираци, деца на загинали при производствени
аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг, деца с
тежки хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с
експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, които посещават масово или специализирано
детско заведение.”
Стар текст : Децата чиито родители за инвалиди, децата с неизвестни
родители, сираци, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия,
децата на загинали в изпълнение на служебен дълг, деца с тежки хронични
заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, които
посещават масово или специализирано детско заведение.

