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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 8 7

на Столичния общински съвет
от 08.06.2017 година
За приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от
23.11.2006г. на Столичен общински съвет, (... посл. изм. - Решение № 673
по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.).

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
I. Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от
23.11.2006 г. на Столичен общински съвет, (... посл. изм. - Решение
№ 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.), както следва:

§ 1. В Раздел III „Такси за ползване на детски ясли, детски кухни,
детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински
социални услуги" от Глава втора създава нов чл.42а със следното
съдържание:
„чл.42а (1). За ползване на детски градини при почасова организация
на предучилищното образование се заплаща такса на час, съгласно
Приложение № 2.
(2) Почасовата организация се осъществява през учебно време в
сутрешния прием за деца на 3- и 4- годишна възраст.
(3) В таксата по ал.1 не е включено хранене."
§ 2. В чл.81 създава нова т.27 със следното съдържание:
,,27. Услуги, предоставяни от общинските училища на територията

на Столична община - Приложение № 38."
§ 3. В Приложение № 2 „Такси за ползване на детски ясли, детски
кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други
общински социални услуги" от Приложения към Глава втора създава нова
т.1а, със следното съдържание:
„1а. за ползване на детски градини при почасова организация на
предучилищното образование - 1,30 лв./час."
§ 4. Създава ново Приложение № 38 от Приложения към Глава Трета
със следното съдържание:
„Приложение № 38 „Услуги, предоставяни от общинските училища
на територията на Столична община"
1. Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали,
кабинети и др., без търговски площи:
1.1. за Първа зона - 0,48 лв./кв.м./час;
1.2. за Втора зона - 0,35 лв./кв.м./час;
1.3. за Трета зона - 0,26 лв./кв.м./час;
1.4. за Четвърта зона - 0,22 лв./кв.м./час;
1.5. за Пета зона - 0,13 лв./кв.м./час.
2. Цени за почасово ползване на спортни съоръжения, без търговски
площи:
1.1. за Първа зона -0,15 лв./кв.м./час;
1.2. за Втора зона - 0,11 лв./кв.м./час;
1.3. за Трета зона - 0,08 лв./кв.м./час;
1.4. за Четвърта зона - 0,07 лв./кв.м./час;
1.5. за Пета зона - 0,04 лв./кв.м./час.
3. Когато в рамките на 1 (един) месец ползването на обектите по т.1
и/или т.2 надхвърли 30 часа, се заплаща цена за 30 часа ползване.

4. Зоните по т.1 и т.2 са определени съгласно Наредбата за цените
при сделки с недвижими имоти на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 08.06.2017 г., Протокол № 34, точка 3 от дневния ред,
по доклад № СОА17-ВК66-3067/04.05.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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