Приложение 1
към Решение № 256, взето с поименно гласуване
с протокол № 43 от заседание на ОбС – Сопот,
проведено на 22.12.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в община
Сопот.
§ 1. В чл.28 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. ал.1 т.1 се изменя, както следва:
„1. Деца на родител/и, осиновител/и или настойник, освидетелстван/и с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност,
определена в степен над 90% и който/които не получава/получават лични
доходи;“
1.2. Създава се нова т.6 в ал.1 със следния текст:
„ 6. Дете/деца на самотен родител.“
1.3. ал.2 се изменя както следва:
„(2) Заплаща се 50% от таксата по чл. 27, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 за деца:
1. чиито родител/и са редовни студент/и и който/които не
получава/получават лични доходи;
2. на родител/и, осиновител/и или настойник, освидетелстван/и с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за трайно намалена работоспособност,
определена в степен от 70 до 90% и който/които не получава/получават лични
доходи;“
1.4. В ал.3 след израза „едно семейство“ се поставя запетая и се добавя следния
текст: „в т.ч. и дете/деца настанени в семейството на приемна грижа,“
1.5. В ал.4 след израза „едно семейство“ се поставя запетая и се добавя следния
текст: „в т.ч. и дете/деца настанени в семейството на приемна грижа,“
1.6. Създава се нова ал.6 със следния текст:
„ (6) При промяна в обстоятелствата, водещи до отпадане на правота на
ползване на облекченията по ал.1 – ал.4, родителите, осиновителите или
настойника са/е длъжни/длъжен да подадат нова декларация в 7-дневен срок
от промяната. Установяването на декларирани неверни обстоятелства или
недекларирането на променени обстоятелства, води до отпадане на ползване
на облекченията, а таксите се дължат в пълен размер съгласно чл.27, считано
от началото на месеца, следващ месеца на промяната, в едно с начислената
законна лихва за просрочие.“
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§ 2. В чл.30, ал.2 се изменя както следва:
„(2) Децата, 5 и 6 годишни заплащат таксите по чл.27 ал.2 за времето, през
което посещават детските градини, извън периодите по ал.1, както следва:
- 3адължителната постоянна такса – в пълен размер;
- Такса за посещаемост – 2,20 лв./ден „
§ 3. В §1 от Допълнителните разпоредби:
3.1. в подточка а) на т.3, пред думата „добавка“ се добавя израза „пенсията за
инвалидност и“;
3.2. създава нова т.4 със следния текст:
„4. "самотни родители" са всички майки, бащи, осиновителки или
осиновители, или лица, на които са възложени грижите, отглеждащи децата
си без да са припознати от друг родител, без право на наследствена пенсия и без
присъдена издръжка.“

2

