ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 11 от 07.08.2020 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-39/03.08.2020 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на Общината, становище на постоянната комисия по нормативна
уредба, законност предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
изпълнение решенията на Общински съвет, обществен ред, предложения, молби и
жалби на гражданите, проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2
ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, с 12 гласа – за, против-няма, въздържал се-няма, Иванка
Младенова – не гласува, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №142
1.Да бъдат направени следните изменения и допълнения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община
Горна Малина:
ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ III
Такси за детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери и други общински социални услуги
Чл. 21. (1) – става - Месечната такса за ползване услугата яслена, първа , втора ,
трета и четвърта възрастови групи в детска градина при целодневна организация е
3 лв. /три лева/ за всеки присъствен ден на едно дете.
(2) – става - Месечната такса за ползване услугата яслена, първа , втора , трета и
четвърта възрастови групи в детска градина при полудневна и почасова организация
е 2,00 лв. /два лева/ за всеки присъствен ден на едно дете.
(3) – става - За организиране на допълнителна услуга за отглеждане на деца от 10
месеца до 7-годишна възраст при съботно – неделна организация на основание чл. 68,
ал. 1 от ЗПУО таксата е 51 лв./петдесет и един лев/ на ден, която включва:
3 лв. /три лева/ на ден за храна,
48 лв. - заплащане на задължителния персонал от трима човека: учител,
помощник възпитател и готвач.
Чл. 21. (6) 1– става- Децата, които посещават детска градина, заплащат само по
3,00 лв. / три лева/ на храноден при целодневна организация;
2. – става- Децата, които посещават детска градина, заплащат само по 2,00 лв. /
два лева/ на храноден при полудневна или почасова организация.
5. – става - Таксата от 3,00 лв. /три лева/ на ден не се заплаща за времето,през
което детето отсъства по здравословни причини, което се удостоверява с
медицинска бележка.Не се заплаща такса от 3,00 лв. /три лева/ на ден и при
отсъствие по семейни причини, но за не повече от 10 работни дни през учебната
година,при условие,че родителите предварително писмено са уведомили директора на
детското заведение. При непредставяне на необходимите документи за
отсъствията, таксата от два лева на ден се заплаща и за тези дни.

2.Наредбата да бъде обнародвана от председателя на Общински съвет Горна Малина
на сайта на общината и/ или разгласено по друг начин на територията на
общината.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението е върнато за ново обсъждане от Областния управител на Софийска
област със Заповед № ВР-13/02.09.2020 г.

