НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение No 654/29.12.2017 г. на ОбС - Кюстендил )
§ 1. В чл. 25 се създава нова ал. 3:
„(3) Данъчно-задължените лица по чл. 11 от ЗМДТ, придобили недвижими имоти през
текущата година, заплащат таксата за битови отпадъци в сроковете по ал. 1, а в случаите, в
които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, таксата се заплаща в
двумесечен срок от датата на придобиването на имота. „
§ 2. Чл.35, ал.(4) се изменя по следния начин:
„За децата в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6-годишни) в целодневните
детски градини се заплаща месечна такса само за присъствен храноден в размер на 1,60
лв. на ден, а за деца сираци; за деца, на които поне единият родител е редовен студент; за
деца, на които родител/и е с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 %, размера на
таксата е 1,00 лв. на ден.“
§ 3. Чл.35, ал.(5) се изменя по следния начин:
„За ползване на детски градини в периода от 01.06. до 14.09. от децата, подлежащи на
постъпване в първи клас се заплаща такса по чл.35, ал. 2, а за деца сираци; за деца, на
които поне единият родител е редовен студент; за деца, на които родител/и е с трайно
намалена работоспособност 70 и над 70 % се заплаща 25 на сто от таксата по чл.35, ал.2,“
§ 4. В Приложение №12 към чл.60, ал.5 – Цени на услуги, предоставяни от общинските
отдели и предприятия в частта на ОП“Управление на общински имоти“ се правят
следните изменения и допълнения:
В т.2 се заличава числото 1 000.00 лв и се създават нови точки от 1 до 3 със следното
съдържание:
„2.1.Първа зона-1000,00лв.
2.2.Втора зона-750,00лв.
2.3.Трета и четвърта зона -250,00лв.
Забележка: Зоните се определят, съгласно чл. 28, ал.2.“
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