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Вълчи дол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Област Варна

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл. „Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

Изх. № …………………………………
………………………………………….
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЪЛЧИ ДОЛ
ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община
съгл.Решение № 698/23.05.2017г. на ОбС
ОТНОСНО: допълнение и изменение на НОАМТЦУ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с направен анализ изпълнението на бюджета на общината, на бройката
деца подлежащи да посещават детски ясли и детски градини и месечните постъпления от
внесени дължими такси става ясно ,че към настоящия момент Община Вълчи дол може да
предприеме действия за освобождаване от дължими месечни такси на родители, чиито деца
посещават детските ясли и детските градини на територията на Община Вълчи дол, считано от
01.09.2017 година. В тази връзка бяха проведени срещи-разговор с директорите на съответните
заведения.
Досега дължимият размер на таксите бе регламентиран в Раздел ІІІ на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Горното предложение
води до вземане на решение за извършване на промяна в този раздел.
Във връзка с горепосоченото предлагам на Общински съвет – Вълчи дол следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21,ал.1,т.6 ит.7 от ЗМСМА, ОбС приема изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги както следва:
БИЛО:

Раздел ІІІ
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, млечни
кухни и други общински социални услуги

Чл.30(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите и настойниците
заплащат такса в размер на 38 лева месечно.
(2) При кандидатстване на дете за целодневна детска градина или полудневна група,
родителите представят документ за липса на задължения към Община Вълчи дол.
(3) Освобождават се от месечна такса деца навършили възраст, подлежащи на
задължително обучение в подготвителните групи на ЦДГ.
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(4)
Родителите на деца, завършили етапа на задължителната подготовка в
предварителните групи и посещаващи детските градини в периода на летните месеци до
постъпването им в първи клас, заплащат такса в размер на 38,00лв.месечно.
Чл.31. За ползване на услугите на детска кухня на деца до 3 годишна възраст, се определя
такса в размер 1,40лв. на ден, съответстваща на разходите за храна за един храноден. Таксата се
заплаща предварително за цялата седмица.
Чл.32 Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца сираци или деца с един родител;
2. когато две деца в едно семейство са приети в една или в различни детски градини на
територията на общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. При
преминаване на едно от децата в предварителна група за задължителна подготовка преди
постъпването му в първи клас, преференцията за второто дете отпада.
3. деца от многодетни семейства, посещаващи детски градини
Чл.33 При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват,
при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското
заведение или учители на групи.
Чл.34 За ползването на намаленията на дължими такси, родителите или настойниците
подават декларация до директора на детското заведение. Декларацията, придружена с
необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се
предоставя на родителя /настойника/.
Чл.35 «Деца със специални образователни потребности се освобождават от такса
при прилагане на следните документи:
• копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК
• копие от експертно решение на РЕЛКК»
Чл.36 Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 на сто:
1. копие от акт за раждане на детето и акт за смърт на единия (двамата) родители - в
случаите по чл.33, т.1;
2. служебна бележка от друга детска градина – в случаите по чл.33, т.2;
3.копия от актовете за раждане на всички деца – в случаите по чл.33, т.3
Чл.37 Копията на документи по чл.37 се сверяват с оригиналните документи и се заверяват
от длъжностното лице в съответното заведение. Копията остават към декларацията.
Чл.38 Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва
от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
Чл.39 (1) Таксите за ползване на детски градини се начисляват и събират от длъжностните
лица в съответните детски заведения за текущия месец, и се внасят в общинския бюджет до 10 то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.
(2) За внесените такси се издава приходна квитанция в три екземпляра – един за лицето,
което заплаща таксата, втори – за счетоводството и трети-в кочана.

СТАВА:

Раздел ІІІ
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, млечни
кухни и други общински социални услуги
Чл.30(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите и настойниците не
заплащат такса месечно.
(2) При кандидатстване на дете за целодневна детска градина или полудневна група,
родителите представят документ за липса на задължения към Община Вълчи дол.
(3) Освобождават се от месечна такса деца навършили възраст, подлежащи на
задължително обучение в подготвителните групи на ЦДГ.
(4)
Родителите на деца, завършили етапа на задължителната подготовка в
предварителните групи и посещаващи детските градини в периода на летните месеци до
постъпването им в първи клас, заплащат такса в размер на 38,00лв.месечно.
Чл.31. За ползване на услугите на детска кухня на деца до 3 годишна възраст, се определя
такса в размер 1,40лв. на ден, съответстваща на разходите за храна за един храноден. Таксата се
заплаща предварително за цялата седмица.
Чл.32 (отм.)
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Чл.33 (отм.)
Чл.34 (отм.)
Чл.35 «Деца със специални образователни потребности се освобождават от такса
чл.30,ал.4 от Наредбата при прилагане на следните документи:
• копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК
• копие от експертно решение на РЕЛКК»
Чл.36 (отм.)
Чл.37 (Отм.)
Чл.38 (Отм.)
Чл.39 (Отм)

по

ВНОСИТЕЛ:
МЕРТКАН ИБРЯМОВ
Вр.И.Д. Кмет на Община Вълчи дол

Съгласно Решение на ОбС №698/23.05.2017 година

СЪГЛАСУВАЛ:
Нина Белева
Гл.юрисконсулт

Изготвил:
Й.Йорданова
Директор дирекция АПИО
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