НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БРАЦИГОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 281, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ
№ 23 ОТ 26.03.2021 НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
БРАЦИГОВО.
§.1 чл.22 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени
на услуги на територията на община Брацигово, се изменя и придобива следния
текст:

Раздел III
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги
Чл. 22. (1) За ползване на детски ясли и детски градини за деца до 4 годишна
възраст включително, родителите или настойниците дължат месечни такси съгласно
тарифата по чл.3, ал.1.
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца с родители студенти, редовно обучение;
3. деца на родители с намалена работоспособност над 71 на сто;
4. деца с доказана инвалидност от компетентните органи;
5. близнаци и тризнаци.
(3) /нова/ За децата обхванати в 5-годишните и 6-годишните целодневни групи,
съгласно чл. 8, ал. 1 от Раздел IV от ЗПУО, към общинските детски градини на
територията на община Брацигово, родителите/настойниците заплащат такса за
дейностите по хранене в размер на 50% от таксата определена в Тарифата по чл.3, ал.1.
(4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски
заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(5) Когато децата са повече от две от едно семейство, с изключение на
близнаците, таксата се заплаща в размер на 100 на сто за първото и в размер на 50 на
сто – за второ дете.За трето ,четвърто и всяко следващо дете от едно семейство таксата
се заплаща в размер на 25 %. Ако първото, съответно второто дете е под 16 годишна
възраст, преференцията се ползва след представяне на служебна бележка от учебното
заведение, че детето е записано като ученик и редовно посещава занятията през
предходните 6 месеца от учебната година спрямо месеца, за който се иска
преференцията
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(6) Не се заплаща такса за децата, чиито родители са инвалиди – лица, намалена
работоспособност над 90%, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали
при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на
служебен дълг;
(7) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще
отсъстват, при условия, че родителите предварително са уведомили писмено директора
на детското заведение.
(8) За ползване на намаленията по ал. 5, 6 и 7 родителите или настойниците
подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи
преференцията.
(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва
от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
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