
            ПРЕПИС!                                       
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 
 

         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 307 

 
взето с Протокол № 28 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 10.12.2021 година 
 
 
           По т. 4 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово(приета с 
Решение № 594 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 51 от 29.04.2015 
година)“ 
на основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с Чл. 21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 
          Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово(приета с 
Решение № 594 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 51 от 29.04.2015 
година), както следва: 
         § 1. Изменя Чл. 17, както следва: „За целодневното ползване на детски ясли 
и детски градини за 2-3 годишните деца – преди задължителна предучилищна 
подготовка се събира месечна такса за дете от родителите(настойниците), която се 
формира сумарно от 2 компонента: 
          -Постоянна част(за месец), независеща от посещаемостта–в размер на 15 лв.; 
          -пропорционална част – 27 лв. за месец, като дължимата такса се определя 
пропорционално на посещенията за месец – пълната месечна такса се разделя на 
броя на работните дни за месеца и полученото се умножи по броя на присъствените 
дни и резултата се закръгли до 0.10 лв.“ 
 
        § 2. Изменя Чл. 18, както следва: „За целодневно ползване на детски градини 
на 4-6 годишни деца за задължително предучилищно образование, за периода  
01.09.-31.05., месечната такса се формира от 2 компонента: 
           -Постоянна част(за месец), независеща от посещаемостта–в размер на 15 лв.; 
           -пропорционална част–12 лв., като дължимата част се определя 
пропорционално на посещенията за месец. 
           За периода 01.06.-31.08., месечната такса се събира в размерите на чл. 17.“ 
 



        § 3. Изменя Чл. 19, както следва „Месечната такса по чл. 17 и чл. 18 за периода 
01.06-31.08. се събира в пропорционалната си част в размер на 12 лв. в поне един 
от случаите:  

1. Детето, посещаващо заведението е трето или следващо по ред за  
семейството, доказано с удостоверение от съответното кметство; 

2. Единият от родителите е със загубена работоспособност над 50%,  
удостоверено с официален документ от органите за експертиза на 
работоспособността. 
           Напълно се освобождават от такса за детски ясли и детски градини: 

1. Деца със СОП; 
2. Деца със степен на увреждане 50 и над 50%.(прилага се актуален ТЕЛК);         
3. Детето се отглежда от самотно живеещ родител без наличието на  

съпруг(а) или лице, съжителстващо на съпружески начала и това обстоятелство е 
доказано с удостоверение от съответния кмет на кметство.“ 
 
        § 4. Изменя чл. 20, както следва: „Когато детско заведение спира работа, по 
причина, независеща от волята на родителите, постоянната част по чл. 17 също се 
заплаща в пропорционален размер за периода на работа на детското заведение.“ 
 
 
         По т. 4 се извърши поименно гласуване. 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 


