
От Правилника за дейността на ДГ „Славейче“ град Криводол 

за учебната 2019/ 2020 г. 

 

РАЗДЕЛ XVI. Такси за посещението на децата в детската градина. 

Чл. 245.  Наредба №12 за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на Община Криводол: 

 Чл. 38. (Изм. с Решение № 252/2010 г.) (1) (Нова, Решение № 189/2016 г., в сила от 

01.01.2017 г., предишен текст на чл. 38) За ползване на детски ясли и детски градини 

на територията на Общината се събират от родителите или настойниците месечни такси 

в размер : 

1. (Изм. с Решение № 46/2012 г., в сила от 01.02.2012 г.; изм. с Решение № 

189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.); изм. с Решение № 310/ 2017 г. в сила от 

01. 10. 2017г.)  За ДГ гр. Криводол - 35 (тридесет и пет) лв. 

            3. (Нова, Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. с Решение № 310/ 

2017 г. в сила от 01. 10. 2017г.) За трето и следващо по ред дете на многодетна майка – 

15 (петнадесет) лв. 

(2) (Нова, Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г., предишен текст на чл. 

39а, ал. 2, изр. второ) Когато в  детско заведение са приети близнаци поредността им се 

определя   с копие от акт за раждане, издаден от звено ГРАО на общината по 

месторождение на децата. 

 (3) (Нова, Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксите по ал. 1 за 

деца на 5-6 години, посещаващи подготвителни групи, се събират за покриване 

разходите за храна и режийни разноски, които не са предвидени по Единния разходен 

стандарт за делегираните от държавата дейности. 

 (4) (Нова, Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) За възпитание, 

социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при полудневна 

организация се събират от родителите или настойниците месечни такси в размер: 

 1. За ДГ гр. Криводол, включително допълнителните сгради – 20 (двадесет) лв.    

 (5) (Нова, Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) За възпитание, 

социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при почасова 

организация се събира такса от родителите или настойниците месечна такса в размер на 

10 (десет) лв. за всички детски градини на територията на общината. 

 (6) (Нова, Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) За отглеждане на деца 

по 4 часа в почивен ден (събота)  се събира такса от родителите или настойниците в 

размер 20 (двадесет) лв. на ден за всички детски градини на територията на общината. 

Чл. 246. Чл. 39. (Изм. с Решение № 252/2010 г.) Не се заплаща такса за:   

 1. (Изм. с Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) деца кръгли сираци,  

децата  на  загинали  при  производствени  аварии,  природни   бедствия   и  в  

изпълнение  на  служебен  дълг;  

 2. деца на които двамата родители са студенти редовно обучение;   

  

Чл. 247. Чл. 39а. (Нов, Решение № 252/29.01.2010 г., предишен текст на чл. 38, ал. 2, 3, 

4 и 5). 

  (1) Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за: 

б) деца, единият от родителите на които е редовен студент или редовен 

докторант; 



в) (нова, Решение № 347/2013 г., изм. с Решение № 189/2016 г., в сила от 

01.01.2017 г.) Деца, настанени в семейство на роднини или близки, съгласно чл. 26 от 

Закона за закрила на детето  

г) (нова,   Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2016 г., предишен текст на чл. 

39, т. 3, изр. първо) деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени 

възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба № 19 за експертиза на 

инвалидността на децата до 16-годишна възраст (ДВ бр.84 от 13.10.2000 г.)  

(2) Когато  две  деца  от  едно  семейство  са  приети  в  едно или различни  

детски  заведения  на  територията  на  общината, таксата за  второто  дете  се  заплаща  

с  50%  намаление. Когато в  детско заведение са приети близнаци поредността им се 

определя   с копие от акт за раждане, издаден от звено ГРАО на общината по 

месторождение на децата. 

           (3) За  ползване  на  намаленията  по  ал. 1 и ал. 2,  и освобождаването  по  чл. 39,  

родителите  или  настойниците  подават декларация  до  директора  на  заведението,  

придружена  с  документи, доказващи  преференцията. 

            (5) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 

започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията по ал.3 

Чл. 248. Чл. 40 (Изм. с Решение № 252/29.01.2010 г.) (1) В детските градини/ясли 

посещението на децата може  да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време 

с  предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците.   За времето през 

което детето не е посещавало детска градина/ясла не се заплаща такса. В 

подготвителните групи се  допуска отсъствие само по уважителни причини.  

(2) (изм. с Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Не се заплаща такса за 

времето, в което детската  ясла, детската градина или отделна група в тях не 

работи,   поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини включително 

и времето когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности. 

 (3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради  заболяване, удостоверено 

с медицински документ. 

 (4)  (отм. с Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 

 (5) (отм. с Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)  

Чл. 249. Чл. 41. (1) (изм. с Решение № 189/2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксите   се  

начисляват  и  събират  от  длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в 

общинския бюджет не по- късно от 3 работни дни преди края  на месеца, следващ 

месеца, за който се дължат.  

Чл. 250. Присъствените дни се изчисляват от учителите на групата според 

регистрините присъствия на детето в дневника на групата. 

/1/. До края на първа смяна  на 30 число на месеца учителите и медицинските сестри от 

групите  предоставят на домакина  данните за начисление на таксите за  месеца. 

/2/. Информацията съдържа следните данни: 

     1. трите имена на детето; 

     2. брой присъствени дни; 

/3/. За грешно вписана информация, учителят и медициската сестра, попълнил данните 

и удостоверил това с подписа си носи дисциплинарна отговорност. 

Чл. 251. /1/. Таксата се заплаща всеки месец от 1- во до 25- то число на текущия месец. 



/2/. Родителят получава квитанция, доказваща платената такса и има задължението да я 

пази една година за справка при необходимост. 

Чл. 252. Домакинът е лицето, което следи за редовното заплащане на таксите от 

родителите. 

Чл. 253. Учителите и медицинските сестри по групи оказват съдействие при събиране 

на таксите. 

Чл. 254. При неплатена такса за повече от един месец, домакина подава имената им на 

учителките и медицинските сестри от съответната група, които от своя страна 

договарят среща на Директора с родителя лично. 


