НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил
(Приет с Решение № 384 от 26.01.2017 г. на Общински съвет- Кюстендил)
§ 1 В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини
и за други общински социални услуги” в чл. 36, т. 5, б. б) след думите „трудово или
служебно правоотношение и на двамата родители” се добавят думите „или родителите да
са самоосигуряващи се”.
§ 2 В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини
и за други общински социални услуги” чл. 41, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„По чл. 36, т. 5, „б” – справка за актуално състояние на трудовите договори,
издадена от НАП за всеки от родителите или удостоверение, издадено от НАП, за
декларирани данни, че родителят упражнява дейност като самоосигуряващо се лице. При
липса на горецитираните обстоятелства се представя служебна бележка от Дирекция
„Бюро по труда”.”
§ 3 В Приложение № 12 към чл. 60, ал. 5 - „Цени на услуги, предоставяни от
общински отдели и общински предприятия”, в Раздел „ ОП „Управление на общински
имоти” се създава нова точка т. 16.2: „Преместване на МПС от точка до точка на
територията на община Кюстендил, за километър”; цена – 1.50 лв. /1 лев и петдесет
стотинки/ за 1 км.
§ 4 В Приложение № 15 към чл. 60, ал. 8 - „Цени на услуги, предоставяни в
Общински приют за животни” цената на услугата по т. 11 - „Евтаназия – куче” се изменя
от 20.00 лева /двадесет лева/ на 50.00 /петдесет лева /.
§ 5 В Приложение № 15 към чл. 60, ал. 8 - „Цени на услуги, предоставяни в
Общински приют за животни” цената на услугата по т. 19.2 – „Залавяне и транспортиране
до приюта на дребни животни” се изменя от 20.00 лева /двадесет лева/ на 50.00 /петдесет
лева/.

