На заинтересованите лица да се предоставя 14-дневен срок,
считан от 10.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия
проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Бургас. Предоставеният срок е предвиден в чл. 26, ал. 4, изречение
второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Бургас,
мандат 2019 -2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на
неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас. Предложения
за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от
заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на
Община Бургас или по електронен път на e-mail:
h.panayotov@burgascouncil.org
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО
И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
ПАРАГРАФ 1: Текста на чл. 29 ал.4 се изменя и придобива следното
съдържание:
„При отсъствие на децата, такса не се заплаща за времето, през което те ще
отсъстват, при условие че родителите са уведомили писмено директора на
детското заведение (детска ясла) с молба или медицински документ,
представен до 3 (три) дни от издаването му.“
ПАРАГРАФ 2: Текста на чл. 29 ал.5 се изменя и придобива следното
съдържание:
„Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение не работи
поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини
(регламентирани със заповед на Кмета), както и при отсъствие на детето за
периода от 1 юни до 31 август. При присъствие на детето в детската
градина в периода от 1 юни до 31 август се заплаща съответната такса по
видове детски заведения за периода на присъствието му.“
ПАРАГРАФ 3: Приложение 3 Тарифа на местни такси по ЗМДТ по чл.6
ал.1 от ЗМДТ, Раздел II „Детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински
социални услуги“ от т. 1 до т. 6 се измена и придобива следното
съдържание:

Наименование на таксите

1.

2.

3.

4.

5.

5а.

6.

Раздел ІІ
Детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери
и други общински социални услуги
Седмични детски ясли:
такса
такса за периода 01 юни – 31 август
Целодневна детска ясла:
такса
такса за периода 01 юни – 31 август
Седмична детска градина:
такса
такса за периода 01 юни – 31 август
Целодневна детска градина:
такса
такса 01 юни – 31 август
Целодневна подготвителна група:
/средства за храноден в размер на 2,20 лв./
такса
такса за присъствен ден за периода 01 юни – 31 август
Целодневна подготвителна група, за деца придобили
удостоверение за завършена подготвителна група и
подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна
година, за периода 01 юни – 31 август, при ползване на
преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечна такса
(нова, Протокол №36/19.12.2017 г.)
Седмична подготвителна група в детските заведения:
такса
такса за периода 01 юни – 31 август

Размер на такса
/в лева/

30,00
42,00
28,00
39,00
40,00
51,00
33,00
45,00

32,00
43,00

70,00

36,00
50,00

