ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 3/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 310
гр. Левски, 22.06.2017г.
относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 6 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Левски
На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
Приема изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Левски, както следва:
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И
ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл. 26а./нов/ (1) За организиране на почасови дейности по отглеждане
на децата в детските градини на територията на Община Левски се събира
такса за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до
4 години при почасова организация - 10,00 лв. месечно за постоянни и общи
разходи по издръжка на групите в детското заведение и подкрепителна закуска;
(2) Таксите за допълнителни почасови дейности се събират в
съответната детска градина от длъжностно лице, определено със заповед на
директора на детската градина и се внасят в общинския бюджет до 5 число на
следващия месец.
(3) Постъпилите в бюджета на Община Левски средства от такси за
допълнителни почасови дейности се предоставят на съответната детска
градина със заповед на кмета на общината за съответната финансова година, в
размер на внесените от длъжностните лица суми за съответния месец.
Чл. 26/б./нов/ (1) За организиране на съботно-неделни и сезонни
дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските
градини на територията на община Левски се заплаща цена на услугата, както
следва:

1. за възпитание, социализиране и отглеждане на децата в съботнонеделни групи по 4 астрономически часа на ден – 20,00 лв. на ден;
2. за възпитание, социализиране и отглеждане на децата, завършили IV
подготвителна група и записани в първи клас, в сезонни групи по 4
астрономически часа на ден – 25,00 лв. на месец. /без обедно хранене/
3. за възпитание, социализиране и отглеждане на децата, завършили IV
подготвителна група и записани в първи клас, в сезонни групи по 8
астрономически часа на ден – 50,00 лв. на месец.
(2) Цената на услугата за допълнителни съботно-неделни и сезонни
дейности се събират в съответната детска градина от длъжностно лице,
определено със заповед на директора на детската градина и се внасят в
общинския бюджет до 5 число на следващия месец.
(3) Постъпилите в бюджета на Община Левски средства от цени на
услуги за допълнителни съботно-неделни се предоставят на съответната
детска градина със заповед на кмета на общината за съответната финансова
година, в размер на внесените от длъжностните лица суми за съответния
месец.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с
Наредба № 34 за условията и реда за организиране на почасови, съботнонеделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в детските градини на територията на община Левски, приета с решение
№ 296/23.05.2017г. на Общински съвет – Левски и чл.68, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, предвиждащи възможността за
тези допълнителни услуги. Предвид факта, че тяхното извършване не се
финансира от държавния бюджет посредством утвърдените единни разходни
стандарти, те следва да се финансират от местни приходи, като за тяхното
извършване се заплащат такси от потребителите на съответните услуги.
Размерът на таксите е определен въз основа на необходимите материалнотехнически и административни разходи по предоставяне на услугите и при
спазване принципите на чл.8, ал.1 от ЗМДТ.
ВАНЯ ТОЛЕВА: /п/
Зам.- председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

