Н А Р Е Д Б А НА ОБС ПЛОВДИВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Р а з д е л III
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери и други общински социални услуги
Чл. 23. (1) (Изм. и доп. с Р.№ 504, Пр.№ 22 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Р.№ 2 Пр.№ 1 от 23.01.2014
г.; изм. и доп. с Р. № 200, Пр. № 11 от 26.06.2014 г.; изм. и доп. с Р. № 444, Пр.№ 17 от 14.10.2016 г.;
изм. и доп. с Р. № 8, Пр.№ 1 от 23.01.2018 г.) За ползване на детски ясли и детски градини се събират
от родителите или настойниците месечни такси в размери, съгласно Приложение № 3 от Наредбата.
Месечната такса се формира:
1. За целодневни групи /яслени и за 3- и 4–годишни деца, посочени в т. 2 на част І на Приложение №
3 от Наредбата и за полудневни групи за деца на възраст от 3 до 4 години, посочени в т. 4.2 на част І
на Приложение № 3 от Наредбата, се формира сумарно от два компонента:
- постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от преференциите почл.24 от Наредбата;
- пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на преференциите по
чл. 24 от Наредбата.
2. (изм. и доп. - Решение № 5, Пр. № 1 от 26.01.2021 г., в сила от 1.02.2021 г.) За целодневни групи за
5 и 6 годишни деца, посочени в т. 3 на част І на Приложение № 3 от Наредбата, месечната такса за
посещение се фиксира като стойност за месеца, дължима пропорционално на присъствените дни, при
запазване на преференциите по чл. 24б от Наредбата.
3. (Нова с Р. № 453, Пр. № 20 от 29.11.2018 г.) За месец септември месечната такса за ползване на
детска градина за децата, посещаващи детска градина, които в календарната година навършват 5–
годишна възраст и постъпват в подготвителна група за 5–годишни, се формира сумарно изчислена за
два периода: 1-14 септември и 15-30 септември, както следва:
- За периода 1-14 септември таксата се изчислява съобразно т. І.2. от Приложение № 3 на Наредбата
като за 3- и 4-годишни и включва постоянна част в размер 50% от посочената в Приложението и
пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на преференциите по
чл. 24 от Наредбата.
- За периода 15-30 септември месечната такса се формира съобразно т. І.3. от Приложение № 3 на
Наредбата и се фиксира като стойност за месеца, дължима пропорционално на присъствените дни.
(2) (Нова с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012 г.; изм. и доп. с Р. № 504, Пр.№ 22 от 20.12.2012 г.; изм. и
доп. с Р. № 2 Пр. № 1 от 23.01.2014 г.; изм. и доп. с Р. № 200, Пр. № 11 от 26.06.2014 г.) Размерът на
пропорционалната част от дължимата месечна такса, установен в част І на Приложение № 3 от
Наредбата се намалява по реда и при наличието на условията, посочени в чл. 24.
(3) (Нова с Р. № 2, Пр.№ 1 от 23.01.2014 г.; изм. и доп. с Р. № 444, Пр.№ 17 от 14.10.2016 г.) За
ползване на почасова организация на възпитание, социализация, обучение и отглеждане на 3- и 4годишни деца в детските градини, без право на храна, в рамките на 3 астрономически часа през
учебното време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/, се заплаща месечна
такса в размер на 15.00 лв., която се формира сумарно, както следва:
6.00 лв. постоянна част от дължимата месечна такса, независеща от посещаемостта на децата;
9.00 лв. пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта на децата,
при запазване на преференциите по чл. 24 от Наредбата.
Чл. 23а. (Нов с Р.№ 200, Пр.№ 11 от 26.06.2014 г.;)(Изм. и доп. с Р. № 444, Пр.№ 17 от 14.10.2016 г.;
Изм. и доп. с Р. № 8, Пр.№ 1 от 23.01.2018 г.) Освобождават се изцяло от заплащането на такса по
чл.23 /постоянна част и пропорционална част/ за ползване на детски ясли, детски градини следните
категории лица:
(1) деца на родители, единият или двамата, от които са загубили 71 и над 71 на сто от
работоспособността си;
(2) деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и
природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг;
(3) децата с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с експертно
решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение.
(4) третото и следващите деца на многодетни родители,отглеждани в едно семейство. В случаите, в
които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което

няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете” по смисъла на
настоящата наредба.
(5) Деца, спрямо които е предприета мярка за закрила по чл. 4, ал. 1, т.5 и т.6 от Закона за закрила на
детето – предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване в специализирана
институция.
Чл. 23б. (Нов с Р.№ 200, Пр.№ 11 от 26.06.2014 г.; изм. и доп. с Р. № 8, Пр. № 1 от 23.01.2018 г.) (1)
(Изм. - Р. № 73, Пр. № 6 от 9.04.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. - Решение № 5, Пр. № 1 от
26.01.2021 г., в сила от 1.02.2021 г.) Когато в детските ясли и детските градини се извършат ремонтни
дейности за период по-дълъг от 10 календарни дни в рамките на един месец, при което се препятства
възможността на децата да посещават детска ясла или детска градина, не се заплаща постоянната част
от таксата по чл. 23, ал. 1, т. 1. В случаите, в които ремонтните дейности се извършват за период от 6
до 10 календарни дни включително в рамките на един месец, при което се препятства възможността
на децата да посещават детска ясла или детска градина, се заплаща половината от постоянната част
от таксата по чл. 23, ал. 1, т. 1.
(2) В случаите, когато за целия календарен месец юли и/или август детето няма да посещава детска
ясла или детска градина, същото се освобождава от заплащане такса изцяло за съответния месец/и. За
ползване на тази преференция, родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора
на детската ясла и/или детска градина в срок от 5 /пет/ работни дни преди края на месеца,
предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.
(3) (Нова - Р. № 73, Пр. № 6 от 9.04.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. - Решение № 5, Пр. № 1 от
26.01.2021 г., в сила от 1.02.2021 г.) В условията на извънредно положение в страната, бедствия или
други извънредни обстоятелства, налагащи преустановяване посещенията на децата в детските ясли и
детските градини за период по-дълъг от 10 календарни дни в рамките на един месец, не се заплаща
постоянната част от таксата по чл. 23, ал. 1, т. 1. В случаите, в които периодът на преустановяване на
посещенията на децата в детските ясли и детските градини в условията на извънредно положение в
страната, бедствия или други извънредни обстоятелства, е от 6 до 10 календарни дни включително, се
заплаща половината от постоянната част на таксата по чл. 23, ал. 1, т. 1.
(4) (Нова - Р. № 73, Пр. № 6 от 9.04.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Родителите/настойниците, чиито
деца са в предучилищна възраст, отговарят на критериите и попадат в целевата група по проект
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от ОП „Наука и
интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове, с бенифициент Министерството на образованието и науката, не заплащат за
срока на проекта такса за посещаване на детска градина. В тези случаи, дължимите от
родителите/настойниците такси, изчислени съгласно приложение № 3 на Наредбата, се осигуряват
със средства от бюджета на проекта.
Чл. 24. (1) (Изм. и доп. с Р. № 200, Пр.№ 11 от 26.06.2014 г.; Изм. и доп. с Р. № 8, Пр.№ 1 от
23.01.2018 г.) Размерът на пропорционалната част от таксата по чл. 23, ал. 1, т. 1 и размерът на
таксата по чл. 23, ал. 1, т. 2 се заплаща с 50 на сто намаление за следните категории лица:
а) деца на родители, един или двамата, от които са студенти в редовна форма на обучение,
специализанти или докторант/и.
б) деца с един родител – дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с
неизвестен баща, дете със самотна майка – осиновителка или дете със самотен баща – осиновител.
в) деца, настанени в приемни семейства.
г) деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и бебе”.
(2) Когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски ясли и/или детски
градини, за всяко от децата се заплаща такса по чл.23, както следва:
а) за първото дете, ако е:
- в яслена група или 3- 4 годишно – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера
на пропорционалната част на дължимата месечна такса;
- 5 или 6 – годишно- 50% от размера на дължимата месечна такса, посочена в т. 3 на част І на
Приложение № 3 от Наредбата
б) за второто дете, ако е:
- в яслена група или 3 – 4-годишно – сумарна такса, формирана от постоянната части 50% от размера
на пропорционалната част на дължимата месечна такса;
- 5 или 6-годишно – 50% от размера на дължимата месечна такса, посочена в т. 3 на част І на
Приложение № 3 от Наредбата.

(3) Когато три и повече деца от едно семейство са приети в една или различни детски ясли и/или
детски градини се заплаща следната такса по чл.23:
а) за първото дете, ако е:
- в яслена група или 3 – 4-годишно – сумарна такса, формирана от постоянната части 50% от размера
на пропорционалната част на дължимата месечна такса;
- 5 или 6-годишно – 50% от размера на дължимата месечна такса, посочена в т. 3 на част І на
Приложение № 3 от Наредбата;
б) за второто дете, ако е:
– в яслена група или 3- 4 годишно – сумарна такса, формирана от постоянната част и 25% от размера
на пропорционалната част на дължимата месечна такса;
- 5 или 6 – годишно - 50% от размера на дължимата месечна такса, посочена в т. 3 на част І на
Приложение № 3 от Наредбата;
в) за третото и следващи деца – не се заплаща такса по чл.23.
(4) Не се заплаща пропорционалната част от таксата по чл.23, ал.1, т.1 за времето, през което детето
не е посещавало детска ясла, детска градина.
(5) (Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012 г; Изм. и доп. с Р. № 442 Пр. № 23 от 18.12.2013 г.;
Изм. и доп. с Р.№ 2 Пр.№ 1 от 23.01.2014 г.; Отменен с Р. № 200, Пр. № 11 от 26.06.2014 г.)
(6) ( Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012 г.; Отменен с Р. № 442 Пр. № 23 от 18.12.2013 г.)
(7) (Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012 г.; Отменен с Р. № 442 Пр. № 23 от 18.12.2013 г.)
(8) (нов с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012 г.; Отменен с Р. № 442 Пр. № 23 от 18.12.2013 г.)
Чл. 24а. (нов с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012 г; Изм. и доп. с Р. № 8, Пр. № 1 от 23.01.2018 г.) По
отношение на дете, за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане
на месечната такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/настойника.
Чл. 24б. (Нов - Решение № 5, Пр. № 1 от 26.01.2021 г., в сила от 1.02.2021 г.) За децата от
подготвителните групи, които са на задължително предучилищно образование и отговарят на
изискванията на чл. 23а или на чл. 24, не се заплащат такси за дейностите по храненето - те се поемат
изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси,
дължими от родителите за дейностите по хранене на децата, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за
предучилищното и училищното образование.

………………………………………………………………………………………………………..
Чл. 26. (1) (Изм. и доп. с Р.№ 504 Пр.№ 22 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Р. № 8, Пр. № 1 от
23.01.2018 г.) Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер съгласно
Приложение № 3 от наредбата.
(2) Не се заплаща такса от:
а) ученици на родители, един или двамата от които са загубили 50 и над 50 на сто от
работоспособността си;
б) ученици пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени
аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебния си дълг;
в) ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, определени с
нормативен документ на Министерството на образованието и науката.
(3) Децата на самотни родители заплащат таксата с 50 на сто намаление.
(4) (Нова. с Р. № 504 Пр. № 22 от 20.12.2012 г.) За ползване на общежитие на ден се заплаща цена на
услуга, съгласно Приложение № 8 от тази наредба.
(5) (Нова - Р. № 73, Пр. № 6 от 9.04.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) В условията на извънредно
положение в страната, бедствие или други извънредни обстоятелства, налагащи преустановяване
посещенията на учениците в училище за период по дълъг от 10 календарни дни в рамките на един
месец, не се заплащат такси по съответния член.
Чл. 26а. (1) (Изм. и доп. с Р. № 504 Пр. № 22 от 20.12.2012 г.) (Изм. и доп. с Р. № 442 Пр. № 23 от
18.12.2013 г.) (Изм. и доп. с Р. № 444, Пр. № 17 от 14.10.2016 г.; Изм. и доп. с Р. № 8, Пр.№ 1 от
23.01.2018 г.) Таксата по т. 1.3. от Приложение № 3, която заплащат децата от целодневните групи за
предучилищна подготовка на 5-годишни и 6-годишни деца, включва само разходи за дейности по
хранене.
(2) (Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012 г.)(Изм. и доп. с Р. № 2 Пр. № 1 от 23.01.2014 г.)
(Изм. и доп. с Р. № 200, Пр. № 11 от 26.06.2014 г.) Таксите по чл. 23 и чл. 26 се начисляват и събират
от длъжностните лица в съответните заведения, които ги внасят в бюджетната сметка на Община

Пловдив до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Таксите по чл. 23, ал. 3 се
начисляват на час и се събират в деня на ползване на услугата.
(3)(Изм. и доп. с Р. № 200, Пр. № 11 от 26.06.2014 г.) При ползване на преференциите по чл.23а,
чл.23б, ал.2, чл.24 и чл.26, ал.2 и ал.3 родителите или настойниците подават декларация (заявление)
до директора на заведението, придружена с документи, доказващи правото на съответната
преференция.
(4) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото
на месеца, следващ месеца на подаване на декларация.
(5)(Нов с Р. № 200, Пр. № 11 от 26.06.2014 г.) Постоянната част от таксата по реда на чл.23, ал.1,
когато детето сменя детското заведение в рамките на текущия месец, се заплаща в детското
заведение, в което е настанено първоначално. Директорът на детското заведение, което детето
напуска издава служебна бележка, удостоверяваща платената постоянна част от таксата, като същата
се представя в приемащото детско заведение.

……………………………………………………………………………………………………….
Чл. 30. (1) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните
заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 27 и чл. 28 - до 25-то число на
месеца, следващ месеца, за който се дължат.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери и други общински социални услуги
I.

Такси за ползване на детски ясли и
детски градини

Месечна такса в лв. за едно дете

1.

Нощуващи групи

55.00
50.00 лв., формирана сумарно както
следва:

2.

- 20 лв. постоянна част от дължимата
Целодневни групи /яслени групи и
месечна такса;
групи за деца на възраст 3 – 4 години/ - 30 лв. пропорционална част от
дължимата месечна такса, в зависимост
от посещаемостта и при запазване на
преференциите по чл. 24 от Наредбата.

3.

Целодневни групи за 5- и 6годишни деца (Изм. и доп. с Р. № 2,
Пр. № 1 от 23.01.2014 г., изм. с Р. №
8, Пр. № 1 от 23.01.2018 г., изм. с Р.
№ 5, Пр. № 1 от 26.01.2021 г., в сила
от 1.02.2021 г.)

4.

Полудневни групи

4.1

Предучилищна подготовка на 6годишни деца и 5-годишни деца
(Изм. и доп. с Р.№ 442 Пр.№ 23 от
18.12.2013 г.)

4.2

(Изм. и доп. с Р.№ 442 Пр.№ 23 от
18.12.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 2

36.00 лв.

0.00 лв.

Пр.№ 1 от 23.01.2014 г.)Деца на
възраст от 3 до 4 години:
- при ползване на закуска и обяд
- при ползване на закуска
- без ползване на храна

18.00
15.00
12.00

- при ползване на закуска и обяд

18.00 лв., формирана сумарно както
следва: - 7.00 лв. постоянна част от
дължимата месечна такса;- 11.00 лв.
пропорционална част от дължимата
месечна такса, в зависимост от
посещаемостта и при запазване на
преференциите по чл. 24 от Наредбата

- при ползване на закуска

15.00 лв., формирана сумарно както
следва: - 6.00 лв. постоянна част от
дължимата месечна такса;- 9.00 лв.
пропорционална част от дължимата
месечна такса, в зависимост от
посещаемостта и при запазване на
преференциите по чл. 24 от Наредбата

- без ползване на храна

12.00 лв., формирана сумарно както
следва: - 5.00 лв. постоянна част от
дължимата месечна такса;- 7.00 лв.
пропорционална част от дължимата
месечна такса, в зависимост от
посещаемостта и при запазване на
преференциите по чл. 24 от Наредбата.

(Нов с Р.№ 2

4.3

4.4.

Пр.№ 1 от 23.01.2014 г.; Изм. и доп.
с Р. № 444, Пр.№ 17 от 14.10.2016
г.) За ползване на почасова
организация на възпитание,
социализация, обучение и
отглеждане на 3- и 4- годишни деца
в детските градини, без право на
храна, в рамките на 3
астрономически часа в учебното
време
За ползване на почасова организация
на възпитание, социализация,
обучение и отглеждане на 5- и 6годишни деца в детските градини,
без право на храна, в рамките на 3
астрономически часа в учебното
време

15.00 лв., формирана сумарно както следва:
- 6.00 лв. постоянна част от дължимата
месечна такса;- 9.00 лв. пропорционална
част от дължимата месечна такса, в
зависимост от посещаемостта на децата, при
запазване на преференциите по чл.24 от
Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община
Пловдив.

0.00 лв.

