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РАЗДЕЛ III 
 

 
Такси за детски градини, специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги, лагери и други общински социални услуги 
 

Чл. 21. (1) Месечната такса за ползване услугата  яслена, първа, втора, трета и четвърта 
възрастови групи в  детска градина при целодневна организация  е  2 лв.  (два лева) за 
всеки присъствен ден на едно дете. 

(2)  Месечната такса за ползване услугата  яслена, първа, втора, трета и четвърта 
възрастови групи в  детска градина при полудневна и почасова организация е  1,50 лв. 
(един лев и 50 ст.) за всеки присъствен ден на едно дете. 

(3) ) 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 50 лв. на ден, която включва: 

-                2 лв. на ден за храна, 

-                48 лв. - заплащане на задължителния персонал от трима човека: учител, 
помощник възпитател и готвач. 

(4) Размерът на месечната такса по ал. 1 и  2 се заплаща с 50% намаление за деца с 
родители  – редовни студенти или докторанти. 
(5)  Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски 
заведения в общината,  за второто дете се заплаща  50%  от месечната такса.  
(6) През неучебното време от 01 юни до 14 септември,  както и през ваканциите, 
определени със заповед на министъра на Министерство на образованието и науката за 
съответната учебна година: 

1. Децата, които  посещават  детска градина,  заплащат само по 2 лева на храноден при 
целодневна организация; 

2. Децата, които  посещават  детска градина,  заплащат само по 1,50 лева на храноден 
при полудневна или почасова организация. 

3. По т. 1 и т. 2 родителят/настойникът подава заявление до директора за времето, 
през което детето ще посещава детската градина. 

(8)  Не се заплаща месечна такса за: 

1.  Децата, чиито родители/настойници  или един от тях е с намалена 
работоспособност над 71%,  децата на загинали при производствени аварии и 
природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг,  децата на 
неизвестни родители,  сираци и полусираци. 



2.  Децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра 
на здравеопазването. 

3. Три или повече деца от едно семейство независимо от това дали всичките посещават 
детското заведение. 

4. При подадено заявление от родителите до директора, че детето няма да посещава 
детската градина  през неучебното време от 01 юни до 14 септември. 

(8)  Не се заплаща  месечна  такса за времето, в което детската градина или отделна 
група в нея не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни 
причини.    

(9) За ползване на преференции по ал. 4,5 и 6  или за освобождаване от такса по ал. 7 и 
8, родителите или настойниците подават декларация до директора на детската 
градина, придружена с доказващи правото документи. 
(10) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 
започва от началото на следващия месец от подаване на декларацията. 

Чл. 22. (1) Лицата, ползващи общинска услуга домашен патронаж, заплащат месечна 
такса съобразно одобрена план – сметка от общинския съвет за всяка календарна 
година.През годината са възможни промени по план сметката наложени от 
увеличаване на общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 
канализация и битови отпадъци. 
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен 
инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за 
разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и 
топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията 
и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица. 
(3)Разходите за гориво са за сметка на общинския бюджет. 
Чл. 23.  Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 20 - то число, а тези по чл. 
22 - до 25 - то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 
 


