НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Севлиево
/приета с решение № 132 от 11.09.2018 г. на Общински съвет – Севлиево,
изм.с решение № 025 от 26.02.2019 г. на Общински съвет - Севлиево /

Раздел ІІІ
Такси за детски ясли, детски градини, детска кухня, център за подкрепа за
личностно развитие и общински социални услуги
Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите,
настойниците, професионалните или доброволните приемни родители, както и
близките и роднините, при които има настанено дете по чл. 26 от Закона за закрила
на детето, заплащат такси, както следва:
1. Детска ясла.
- Дневна такса – 2.00 лв. на ден.
2. Детска градина.
2.1. Деца на възраст от 2-4 години.
Дневна такса
– 2.30 лв. на ден при целодневна
организация през учебната година;
Дневна такса - 0.90 лв. на ден при полудневна организация,
в рамките на 6 последователни часа на преди обяд през учебната година,
с право на закуска;
Родителите/настойниците на децата не заплащат такса /в самостоятелна и
почасова организация/.
2.2. Деца на възраст от 5-6 години.
- Такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно
образование при целодневна организация през учебната година – 1.80 лв. на ден;
- Такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно
образование при полудневна организация през учебната година, с право на закуска –
0.60 лв. на ден;
Родителите/настойниците на децата не заплащат такса /в самостоятелна и
почасова организация/.
(2) Не се заплаща такса за детски ясли и детски градини за:
1. Децата, на които един от родителите е със 70% и над 70% намалена
работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Деца сираци и полусираци.
3. Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
4. Трето и следващо дете на многодетни родители, при условие че поне три от
децата не са навършили пълнолетие.
5. Деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип.
(3) Таксата се заплаща с 50% намаление за:
1. Деца-близнаци.
2. Деца, чиито родители са студенти – редовно обучение.

3. Когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски ясли
(градини), таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление след подаване на
заявление от страна на родител /настойник.
4. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете,
настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на
детето.
(4) При отсъствие на децата, дневна такса не се заплаща за времето, през което
те ще отсъстват, при условие че родителите са уведомили директора по ред, определен
с Правилника за дейността на съответното детско заведение.
(5) 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.
(6) При ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или
настойниците подават декларация до детското заведение (детска ясла). Декларацията,
придружена с необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с
входящ номер, който се предоставя на родителя (настойника).
(7) Необходими документи за освобождаване от такса:
1. Копие от документ от ЛКК/ТЕЛК за случаите по ал.2, т.1.
2. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 2, т.2.
3. Копие от експертно решение на ТЕЛК за случаите по ал.2, т.3.
4. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по т.2, ал.4.
(8) Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 %:
1. Копие на акт за раждане на деца-близнаци за случаите по ал.3, т.1.
2. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал.3, т.2.
3. Служебна бележка от друга детска градина (ясла) в случаите по ал.3, т.3.
4. Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане" и
копие от договора, сключен с приемното семейство за случаите по ал.3, т.4.
(9) Заплащането на намаления размер на таксата започва от месеца, следващ
месеца на подаване на декларацията.
Чл.24. За ползване на храна от детска кухня родителите заплащат следните
такси:
1. За деца на възраст от 6 месеца до 1 година – 1.20 лв. на ден.
2. За деца на възраст от 1 година до 3 години – 1.50 лв. на ден.
Чл. 25. (1) Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс „Йовко
Йовков” предоставя следните дейности по интереси и услуги:
1. Организиране от училища и детски градини дейности и тържества
през учебната година – безплатно.
2. Организиране на детски рожден ден – 20,00 лв. за 2 часа.
3. Лятна занималня „Туити” за деца от 6 до 8 години.
Дневна такса – 4 лв. на посещение.
Седмична такса – 10,00 лв. на седмица.
Такса при месечно целодневно посещение – 40,00 лв. на
месец.
Такса при месечно полудневно посещение – 25,00 лв. на
месец.
(2) За всяко второ и следващо дете от едно семейство, родителят заплаща такса
по т. 3 в размер на 50% от таксата на първото дете.

Чл. 26. (1) Лице, ползващо услугите в системата на Домашен социален
патронаж, заплаща месечна такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на едно
лице.
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна,
перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и
съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода и
канализация с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни
физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от
донорски програми и благотворителност.
(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на потребителя на услугите в
Домашен социален патронаж и е в размер на не повече от 60 % от тези доходи.
(4) Потребител, незаплатил такса в рамките на два последователни месеца, се
лишава от услугите в Домашен социален патронаж.
(5) Ветераните от войните имат право с предимство да ползват услугите на
Домашен социален патронаж, като заплащат 30 на сто от получаваната от тях пенсия,
останалата част от разхода е за сметка на бюджета на общината.
(6) Военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от
услугите на Домашен социален патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на
определената такса и останалата част е за сметка на бюджета на общината.
(7) Потребителите на социални услуги, предоставяни почасово от “Звено за
услуги в домашна среда”, заплащат почасова такса в размер на 1.00 лв.
(8) Дължимата такса се удържа от личните доходи на потребителя, но не повече
от 60% от размера на тези доходи.
(9) Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, ползващи
услугите на Звеното, заплащат услугите в размер не повече от 30 % от получаваната от
тях пенсия.
(10) Разликата между реалните разходи за предоставяне на социалните услуги от
“Звено за услуги в домашна среда“ и събраните приходи от потребителски такси е за
сметка на общинския бюджет.
Чл.27. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет.

