
Такси за посещението на децата в детската градина; 

Отписване ,записване 
 

   Чл.101. /1/. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечна еднокомпонентна такса в размер, както 

следва: 

а/ За целодневни групи в детските заведения: месечна еднокомпонентна 

такса – 40 лева. 

 

б/ За групите на задължителна предучилищна подготовка за деца на 5 и 6 

години – 2 лева на ден за храна. 

 

/2/. Размерът на месечната еднокомпонентна такса по ал.1 се заплаща с 

50% намаление за: 

- Деца полусираци. 

 

- Деца с един родител / родител без брак и детето не е припознато от 

другия родител; детето не получава издръжка от другия родител/. 

 

-Деца, на които двамата родители са студенти в редовна форма на 

обучение. 

 

-Деца на родител/и с ТНР от 70 до 90%. 

 

-При две деца от едно семейство, приети в едно детско заведение, 

месечната еднокомпонентна такса за второто дете се заплаща с 50 % 

намаление. 

 

-При децата близнаци и за двете деца се заплаща месечна 

еднокомпонентна такса с 50 % намаление. 

 

/3/. Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за: 

1. Деца  пълни сираци. 

2. Деца, чиито родител/и ползват подпомагане, съгласно чл.9 от ППЗСП/ 

Правилник за прилагане закона за социално подпомагане/. 

3. Деца на загинал/и в изпълнение на служебен дълг, деца на загинал/и 

при производствени аварии и бедствия. 

4. Деца, чиито родител/и са с над 90% ТНР. 

5. Деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от 

министъра на здравеопазването. 



6. Деца с трайно намалена възможност за социална адаптация / над 50%/. 

7. Трето  дете в семейството. 

 

/4/. При отсъствие на дете от детското заведение: 

1. Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, когато детето 

отсъства цял календарен месец и родителите представят 

медицински документ. 

 

2. Задължително се заплаща месечната еднокомпонентна такса с 

изключение на месеците от летния период – юли и август, ако детето 

отсъства. 

 

/5/. За намаленията по ал.2 и ал.3, родителите или настойниците подават 

декларация до директора на детското заведение, придружена с 

документи, доказващи преференцията. 

 

/6/. Дължимите суми за неплатени такси ще бъдат принудително 

събирани от публични изпълнители при НАП по реда на чл.163, ал.3 от 

ДОПК на основание чл.9б от ЗМДТ. Уведомленията до НАП се изготвят и 

подават от Директорите на детските градини. 

 

Чл. 102. (1) Таксата се заплаща всеки месец от 1-во до 10- то число на 

текущия месец. 

(2) Родителят получава квитанция, доказваща платената такса и има 

задължението да я пази една година за справка при необходимост. 

(3) При неиздължаване на таксите повече от два месеца, ръководството 

информира родителите и ако не последва плащане децата се отстраняват 

от детското заведение до заплащане на дължимите такси. 

При системно незаплащане децата се изписват от ДГ. 
 


