ТАКСИ
В ДГ №19 „ЩУРЧЕ” ГР.ХАСКОВО
Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от
държавния бюджет (чл.298, ал.2 от ЗПУО).
Размерът и редът за заплащане на таксите по ал. 2 се определят със Закона за местните
данъци и такси (чл.298, ал.3 от ЗПУО).
Размерът и редът за заплащане на таксите в ДГ № 19 се определят, съгласно Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хасково, както следва:
За 2-4 годишните деца, от яслена, първа и втора възрастови групи дължат месечна
такса в размер 45 лв. такса, от които 25 лв. постоянна част, която не се влияе от
посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част. /изм. с Решение №33 от 25.12.2015
г./
Действителният размер на дължимата месечната такса за дете, се определя, като месечната
сума от 20 лв. се разделя на работните дни за месеца и се получава сума за един ден. След
това получената сума за един ден се умножава по присъствените дни на детето за
съответния месец. Към получената сума се прибавя постоянната месечна такса в размер на
25 лв.
за 5 и 6 годишните деца, посещаващи подготвителните групи /трета и четвърта/ по
реда на чл.9, ал.1 от ЗПУО предучилищното образование е безплатно и те не дължат такси.
Заплащат само разходите за храна в размер на 3.30 лева на ден. /доп. с Решение №511
от 06.12.2013 г./
Размерът на таксата/разходи за храна се заплаща с 50 % намаление за:

доп. с Решение №192 от 29.10.2004 г., Решение
№98 от 24.02.2012 г. и Решение №168 от 01.06.2012 г./;
общината, дължимата такса за второто дете се заплаща с 50 % намаление. /Решение
№0545 от 31.01.2014 год./
от едно семейство са приети в едно или в различни детски
градини в общината, таксата се заплаща в размер на 50 % намаление за първото дете, 25
% за второто дете, а за трето, четвърто и всяко следващо дете, такса не се заплаща.
Родителите не заплащат такса/разходи за храна, в случаите определени в нормативен
акт (съгл. чл.298, ал.4 от ЗПУО):
/изм. с Решение №98 от
24.02.2012 г./
К” /доп. с Решение
№0045 от 29.01.2016 г./
бедствия; /изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./

/изм. с
Решение №98 от 24.02.2012 г./
природни бедствия;
посочения период;
Не се заплаща постоянната част от таксата, когато еднократно в рамките на една
каленадрана година, дете от яслена, първа, втора групи, отсъства от детската градина без
прекъсване 30 каленадрни дни по семейни или здравословни причини, удостоверено със
заявление от родителя или медицински документ, но не повече от 30 календарни дни за
една календарна година.
При отсъствие на дете не се заплаща диференцираната част от таксата за времето, през
което то ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили директора
на детското заведение /заплаща се само постоянната част от таксата/./изм. с Решение
№531 от 20.12.2013 г./
За ползване на намаленията или освобождаването от такса по ал.201, ал.1 от този
Правилник, родителите или настойниците подават декларация до директора на детската
градина, придружена с документи, доказващи преференцията.
Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва
от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
Родителите са длъжени да заплащат дължимата такса за посещение на детска градина и
разходи за храна (от 1 до 10 число на месец), в срокове посочени в Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хасково, при работно време на касиера от 07.30ч. до 15.30 ч.
След десето число на месеца се заплащат такси, по изключение и уважени от директора
причини.

