
Чл.26.(1). За ползване на детски ясли и детски градини се определят месечни такси, както следва: 

2.  За детски градини: 

б)  целодневни  –  50.00  лв.,  от  които  15.00  лв.  постоянна  част,  която  не  се  влияе  от 

посещаемостта на детето в детската градина и 35.00 лв. диференцирана част. 

5. /нов – Решение № 658 от 22.12.2016 г./ За почасово отглеждане на деца в детски  градини се 

събират следните такси: 

а) За съботно-неделно отглеждане – 10 лв. за 4 часа. 

б) За почасово отглеждане на 3-4 г. деца в учебно време до 3 часа дневно – 1,80 лв./час  

в) За почасово отглеждане на 5-7 г. деца в учебно време до 3 часа дневно – 1,60 лв./час 

(2). При отсъствие на дете постоянната част от месечната дължима такса  се  заплаща  в  пълен 

размер, а диференцираната част от таксата не се заплаща за времето, през което ще отсъства (но 

не повече от един месец), при условие, че родителите или настойниците предварително писмено 

са уведомили директора на детското заведение. В този случай диференцираната част от таксата се 

изчислява пропорционално на присъствените дни в месеца. 

(3). Не се заплаща такса за деца: 

1. на неизвестни родители; 

2. сираци; 

3. на родители, загинали при производствени аварии и природни бедствия; 

4. на родители, загинали в изпълнение на служебен дълг; 

5. на родител (родители) с призната над 90% трайно намалена работоспособност; установени 

с Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ издадено по реда на  Наредбата  за  медицинската 

експертиза; 

6. с увреждания, с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност, установени с 

Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ издадено по реда на Наредбата за медицинската 

експертиза; 

7. /нова – Решение № 203 от 26.04.2012 г./ отсъстващи повече от един месец по 

здравословни причини. Времето на отсъствие се удостоверява с епикриза, или болничен лист; 

8. /предишна т.7 – Решение № 203 от 26.04.2012 г./ настанени в специализирани институции 

за предоставяне на социални услуги на територията на Община Стара Загора. 

9. /нова – Решение № 695 от 16.05.2013 г./ когато заведението не предоставя услугата 

поради ремонтни дейности или други обективни причини. 

(4). Таксата по ал.1 се заплаща с 50 на сто намаление за: 

a. деца с един родител /полусираци и деца на самотни майки с баща неизвестен/; 



b. деца, чиито родители са редовни студенти; 

c. /изм. Решение № 658 от 22.12.2016 г./деца, чиито родител (родители), братя или сестри са 

с призната от 71 до 90% трайно намалена  работоспособност. 

(5).  Когато две  деца  от  едно семейство са  приети в  едно  или  в  различни  детски заведения  на 

общината, таксата по ал.1 за второто дете се заплаща с 50% намаление. 

(6). /изм. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ Когато децата 

са повече от две от едно семейство, таксата по ал.1 се заплаща в размер на 100% за първото, в 

размер на 50% за второто , а за трето и следващо дете в многодетно семейство не се заплаща 

такса, при условие, че всички деца посещават детски и учебни заведения и са до 16-годишна 

възраст. 

(7). Ползването на облекченията по ал.3, 4, 5 и 6 става след подаване заявление до директора на 

съответното детско заведение с приложени всички документи, доказващи съответното  

обстоятелство /обстоятелства/. 

(8). Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса  започва  от 

началото на месеца, следващ месеца на приемане на заявлението съответстващо на изискванията 

по предходната алинея. 

(10). За деца, настанени в приемни семейства, се отнасят всички условия почл.26. 


