
 

 

 

Приложение № 1 

 

Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администратирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с Решение № 

574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение № 257/15.12.2020 г. 

 

§ 1. Изменя чл. 25 от Наредбата, както следва: 

Чл. 25. ал.  (1) За ползване на детски градини и детски ясли на деца от 2 до 4 години: 

1. Родителите заплащат месечна такса, както следва: 

 За целодневна – на ден, 

 За полудневни – на ден, 

 За  предучилищна задължителна подготовка – на ден. 

2. Не се заплащат такси: 

 Деца, чийто родители или 1 от родителите е с над 50 % трайно намалена 

работоспособност. 

 Деца с медицинска експертиза за 50% и над 50%  намалени възможности за 

социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, 

приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г. 

 Децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на 

загинали в изпълнение на служебния си дълг. 

 Децата на многодетни родители.  

3. При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще 

отсъствуват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора 

на детското заведение.  

4. Таксата се заплаща с 50% намаление за сираци или за деца с един родител, за 

деца , чиито родители са редовни студенти или отбиват редовната си военна 

служба. 

5. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски 

заведения, таксата за второ дете се заплащат с 50 % намаление. 

6. Когато децата са повече от две, таксите се заплащат с 50 % намаление за 

първото и 75 % намаление за второто, за третото и всяко следващо безплатно. 

ал. (2) За ползване на задължителна  предучилищна подготовка от деца на 5 и 6 години 

в детски градини: 

1. Родителите заплащат 50% от размера на таксата, определена за ден в детската 

градина. 

2. Не заплащат такси: 

 Деца, чийто родители или 1 от родителите е с над 50 % трайно намалена 

работоспособност. 

 Деца пълни сираци или полусираци. 

 Деца на загинал/ли при производствени аварии и природни бедствия. 

 Деца на загинал/ли при изпълнение на служебния си дълг. 

 Деца с медицинска експертиза за 50% и над 50%  намалени възможности за 

социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза , 

приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г. 

 Деца с един или двама трайно безработни родители, след представяне на 

документ от БТ. /Безработните лица да имат най-малко дванадесетмесечна 

регистрация в Бюрото по труда./ 

 Деца, които се отглеждат с решение на съда или социалните служби от баба , 

дядо или други сродници. 



 Деца, единият от родителите, на които е учащ, редовен студент или редовен 

докторант 

 Деца с един родител/в акта за ражадане е записано баща неизвестин/. 

 Когато две   или повече деца от едно семейство са приети в едно или различни 

детски заведения, второто и всяко следващо  дете се освобождава от такса. 

 Второто дете, при деца близнаци. 

3. Всички останали деца на 5 и 6- годишна възраст в задължителна предучилищна 

подготовка се освобождават с 50 % от месечната такса. 

ал. 3. При ползване на преференции за пълно освобождаване от такса, всяка учебна 

година родителите/настойниците/ подават заявление до директора на образователната 

институция, придружено с необходимите документи , а именно: 

1. За родители /учащи, студенти или докоторанти/  - Уверение от учебното 

заведение. 

2. За второ /трето и следващо дете в семейството , посещаващо детскити заведение 

– копия от удостоверенията за раждане. Когато в детското заведение са приети 

близнаци, поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, 

издадено от „Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата. 

3. За децата с намалена социална адаптация от 50% и над 50 % - копие от 

медицинска експертиза и предоставяне на оригинал за справка. 

4. За деца , чийто родител/родители са със 50% и над 50% трайно намалена 

работоспособност  - копие от ТЕЛК и представяне на оригинал за справка. 

5. В случаите, когато бащата е неизвестен към документите се прилага дубликат на 

удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от дата на подаване на 

документите. 

6. Освобождаването от таксата започва от началото на месеца, следващ месеца на 

подаване на заявлението, придружено с посочените документи. 

§ 2. Изменя, чл. 25, ал. 1 от Приложение 1”Тарифа за местните такси” на Наредбата, 

както следва: 

1. Текстът „Дневна такса за храна в ОДЗ и ЦДГ за деца от 2 до 5 год. в размер на 

1,90 лв.” се изменя така: „Дневна такса за храна в ДГ в размер на 1,90 лв.” 

2. Текстът: Дневна такса за храна в ОДЗ и ЦДГ на 6 год. год. в размер на 0,95 лв.” 

се заличава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


