
ПРОЕКТ!!! 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО 

(Приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 г. на Общински съвет – Ветово) 

 

 §1. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 се създават две нови точки както следва: 
'' 1. Дневен оклад за храна 1,50 лева и такса за пълен месец 35 лева. 
   2.Полудневни – 60% от таксата по т.1.'' 

2. Създава се нова ал. 2 със следния текст: 
 '' (2)/нова/ Когато две и повече деца от едно семейство посещават едновременно детски 

заведения на територията на община Ветово, такса се заплаща: 
1. За първо дете : 100 %; 
2. За второ дете : 50 %. '' 

3. Ал. 3 се отменя, като се създава нова ал.3 със следния текст: 

''(3)/нова/ Не се заплаща такса за: 

                        1. децата, чиито родители са I или II група инвалиди,  сираци, децата на загинали 
при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен 
дълг; 

                        2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от 
министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения 
или групи.'' 

          4.    Ал.5 се отменя, като се създава нова ал.5 със следния текст: 

                '' (5) /нова/ При отсъствие на децата, таксата не се заплаща за времето през което ще 
отсъстват, при условие, че родителите или настойниците са уведомили ръководителя на 
детското заведение.'' 

 

5. Ал.6 се отменя, като се създава нова ал.6 със следния текст: 
'' (6) /нова/ Таксата се заплаща до 10-то число на следващия месец.'' 
 

6. Ал.7 се отменя, като се създава нова ал.7 със следния текст: 
'' (7) /нова/ Освобождават се от заплащане на месечната такса за ползване на услуги в 

детски ясли и детски градини на територията на Община Ветово, деца с постоянен адрес на 
територията на Община Ветово, на които поне единият от родителите е с постоянен и настоящ 
адрес на територията на Община Ветово.'' 

 
7. Ал.8 се отменя, като се създава нова ал.8 със следния текст: 



'' (8) /нова/ Ал. 7 не се прилага при отсъствие на дете, което е било требвано за храна 
и при условие, че родителите предварително (най – късно до 08:00 часа на съответния работен 
ден) не са уведомили директора на детското заведение за това отсъствие. Поради требването 
на хранителни продукти за храната на детето в този случай се заплаща такса за дневен оклад за 
храна в размер на 1,50 лева за всеки работен ден, в който детето е било требвано за храна, а не 
е посетило детското заведение без предварително уведомление на директора на детското 
заведение от родителите. Заплащането на таксата се извършва в срока по ал.6.'' 

8. Ал.9 и ал.10 се отменят. 

§2. Създава се чл. 36а със следното съдържание: 
„Чл. 30а./нов/ (1) За организиране на почасови дейности по отглеждане на децата в 

детските градини на територията на Община Ветово се събира такса за възпитание, 
социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при почасова организация - 
2,00 лв. на дете за едно занимание с продължителност 30 минути за реално присъствие. 

(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 10-то число на следващия месец.“ 

 
§3. Създава се чл. 36б със следното съдържание: 

„Чл. 30б./нов/ (1) За организиране на съботно-неделни и сезонни дейности, като 
допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община 
Ветово се заплащат такси, както следва: 

 1. за възпитание, социализиране и отглеждане на децата в съботно-неделни 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, както и за деца, които през учебната година не 
са обхванати в детските градини, в сезонни групи по 4 астрономически часа на ден – 60,00 лв. 
на месец. 

(2) Таксите 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 10-то число на следващия месец.“ 

§4. Създава се нов параграф 12 в Преходни и заключителни разпоредби както следва: 
„§12. Настоящото изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, 
приета с Решение №…….. по протокол №….... от ……… 2018 г. на Общински съвет- Ветово 
влиза в сила от 01.01.2018 г.” 

 

   

Д-р МЕХМЕД  МЕХМЕД,  

Председател на Общински съвет – Ветово 


