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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, СЪБИРАНЕ И ПРЕВЕЖДАНЕ В БЮДЖЕТА НА

ОБЩИНАВАРНА НА ДЪЛЖИМИТЕ ДЕПОЗИТИ И ТАКСИ
В ДГ Хе34 “ЛЯСТОВИЧКА?- ГР. ВАРНА

(в сила от 01.01.2021г.)

1. ТАКСИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
1. Настоящите Правила определят начина на начисляване и реда за събиране
на депозити и такси за посещение на детска градина, съобразно
спецификата на ДГ Хе34 “Лястовичка”- гр.Варна.
2. Таксите за детска градина се определят с Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна /НОАМТЦУ/,приета с решение на Общинскисъвет - Варна.
3. За ползване на целодневна детска градина на деца от яслена, първа и
втора група, родителите/настойниците дължат такса в размер на 48.00 лв.
на месец, от които:
- 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца;
- 28 лв. диференциранатакса съобразно посещаемостта.
4. Не се заплаща такса за деца от яслена, първа и втора група, при които
е изпълнено поне едно от следните условия:

4.1 Децата, на които поне един от родителите е с над 7090 намалена
работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
4.2 Децата на неизвестни родители;
43 Децата на загинали при производствени аварии и природни
бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
4.4 Децата със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК,
съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС Хо 87
от 05.05.2010 г., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., които са настанени в детски
ясли, детски градини, детски градини с яслени групи, детски градини
със специални групи, считано от 01.01.2018г;
4.5 Третото и следващо деца на многодетните родители. Последните
заплащат такса за първото дете в половин размер, а за второто - в
четвърт размер от гласуваната от общинския съвет. В случаите, в които



макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на
семейството), 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 Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на ОбщинаВарна;
4.6 Деца, които отговарят „на критериите по проект ВО05М20Р001-
3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното
образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

5. Таксите се заплащатс 50 на 100 намаление за деца от яслена, първа и
втора група, при които е изпълнено поне едно от следните условия:

5.1 деца - сираци, или деца с един родител;
5.2 деца - чийто родители са редовни студенти;
5.3 когато две деца в едно семейство са приети в една или в различни
детски ясли (градини), таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто с
намаление;
5.4 дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете,
настанено за отглеждане в приемно семейство съгл. чл. 26 от Закона за
закрила на детето.

6. За ползване на целодневна детска градина на деца от трета и четвърта
група, родителите дължат месечна такса в размер на 40.00 лв. на месец,
съобразно посещаемостта.
7. За ползване на детска градина от деца в четвърта група, придобили
удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в
първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците
заплащат месечна такса за периода от 01.06. до 14.09 в размер на 100 лв.
при запазване на преференциите пот.8.
8. Не се заплаща такса за деца от трета и четвърта група, при които е
изпълнено поне едно от следните условия:

8.1 Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на
сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
8.2 Деца на неизвестни родители;
8.3Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия,
деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
8.4 Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/ЧЕЛК,
съгласно „Наредбата за медицинската експертиза, приета с
Постановление Хо 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;
8.5 Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие,
че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които
макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на
семейството), 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 Наредбата за определянето и



администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна;
8.6 Деца - сираци или децас един родител;
8.7 Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни
групи;
8.8 Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
8.9 Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете,
настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от
Законаза закрила на детето;
8.10 Деца, които отговарят на критериите по проект ВС05М20Р001-
3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното
образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 г.;8.11 Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член
от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-
нисък от линията на бедност, определена с Постановление на
Министерски съвет.

9. За ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите/
настойниците подават декларация до директора на ДГ Хе34 “Лястовичка”вначалото на всяка учебна година или при възникване на основанието за
намаление или освобождаванеот плащане.
10. Декларацията, придружена с необходимите документи (копия и
оригинали), доказващи преференцията,се завежда с входящ номер, който се
предоставя на родителя/ настойника.
Копията на документите, заверени от ЗАС, остават към декларацията.1. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването
от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от
подаване на декларацията.
12. Когато експертното решение на РЕЛКК по т. 4.4 и 8.4 ев сила със задна
дата, внесените такси се възстановяват на родителите/ настойниците в
рамките на финансовата година.
13. Необходими документи за ползване на преференциална такса или
освобождаване от такса:

13.1 Копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т.4.1. и8.1.;
13.2 Копие от акт за раждане - за случаите по по т.4.2.и 8.2
13.3 Копие от акта за смърт - за случаите по по т.4.3.и 83.;
13.4 Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК-за случаите по по
т.4.4.и8.4.;
13.5 Копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по пот.4.5 и8.5.;
13.6 Копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата)
родители - в случаите по по т.5.1., 8.6 и 8.7.;
13.7 Служебна бележка от ВУЗ в случаите по по т.5.2.и 8.8.;
13.8 Служебна бележка от друга детска градина (ясла) - в случаите по
т.5.3.;



13.99 Копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално
подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство - в

случаите по по т.5.4. и 8.9.;
13.10 Удостоверение за брутните месечни доходи на член от
семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи
месеца, в който се подава декларация- за случаите по т. 8.11.

П. РЕД ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ И ПРЕВЕЖДАНЕ КЪМ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАВАРНА НА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ

14. Таксата се начислява при спазване на всички нормативни изисквания
за отчитане присъствието на децата, като:

14.1 Присъствията и отсъствията на децата се водят от учителите
ежедневно, като се отбелязват в дневника на поверената им група/

групи. Броят на присъстващите в групатасе вписвав Заповедната книга
за храна всяка сутрин, до 8,45ч.
14.2 До 12:00ч. на последния работен ден в месеца завеждащият
административна служба (ЗАС) сверява въведената информация в

дневниците, ПП ?Такси- Делфин 3” и Заповедната книга за храна. При
констатиране на несъответствия, прави проверка до изясняване на
причинатаи внасяне на корекция.
14.3 Гл. счетоводител проверява правилно ли е начислена таксата и

съответства ли с всички изисквания на Наредбата за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна
14.4 В класьор, който е неделима част от дневника на групата,
учителите съхраняват всички заявления за отсъствие и медицински
бележки.

15. Извиняване на отсъствията на децата:
15.1 През учебната година - от 15 Септември до 31 Май - децата от
яслена, първа и втора възрастова група имат право на 30 календарни
дни извинени отсъствия по домашни причини, само при предварително
подадено писмено заявление от родителя.
15.2 Отсъствие за повече от 30 календарни дни за деца от първа и втора
група се “допуска по “изключение, „след заявление ОТ

родителя/настойника на детето до директора на ДГ Хо34 “Лястовичка”

придружено от документи, доказващи необходимостта от отсъствие.
15.3 Съгласно действащите разпоредби, в трета и четвърта групи се
отсъствие допуска само по уважителни причини. Извиняването на
отсъствия в тези случаистава:
а) С медицинска бележка, представена най-късно до 09:00 ч. на
последния ден от месеца, за който се отнася;
6) До 10 дни - с предварително подадено писмено уведомление от
родителя за отсъствие по уважителни причини. Писмените



заявления са част от финансовата отчетност и следва да бъдат във вид,
позволяващ съхраняването им до следваща финансова ревизия.
в) Отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за:

е времето на ваканциите, определени в училищното образование
за съответната година

е както и в случаите, когато присъственият образователен
процес е временно>преустановен по задължително
предписание на компетентен орган, определен с нормативен
акт.

е в условията на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановка, по предписание на компетентен орган
определен с нормативен акт /Заповед на министъра на
образованието или др./, допускащ отсъствия по уважителни
причини за определения в нормативния акт срок, след
подаване на писмена декларация от страна на родителя.

15.4 Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни и
други дейности, налагащи сформирането на сборни групи, както и
ваканциите през учебната година, определени със заповед на
министъра на МОН, включително от 01 Юни до 31 Август, родителят
/настойникът/ подава заявление за времето, през което детето ще
посещава детската градина.
15.5 При заболяване, отсъствията се извиняват само, когато
медицинските бележки са представени преди начисляването на
таксите- т.е. до 09.00ч на последния работен ден от месеца, за който се
отнасят. Корекции в следващия месец не се допускат.
15.6 Своевременното уведомяване при отсъствие на децата е
ангажимент на родителите.

10. Родителите могат да направят справка за дължимите такси чрез
приложението на „Делфин-3”, на адрес рз://др.дорйт-3.БоеЛогш.
Първоначалната парола за достъп се получава от ЗАС.
17. Таксите се събират от |-во до 10-то число на месеца, следващ месеца на
посещениена детето, по един от следните начини:

171 Чрез Ерау/ Еазу Рау;
17.2 На място, в детската градина, от касиер-домакин / ЗАС;

18. За платена такса се издава квитанция в два екземпляра, генерирана от
ПП "Такси- Делфин-3”, която се подписва от събралия и платилия таксата.
Първият екземпляр се предоставя на платилия, а вторият се пази в класьор,
до следваща финансова ревизия.
19. ЗАС/касиер-домакина превежда събраните на място такси към банковата
сметка на детската градина, а гл.счетоводител ги превежда към Общинския
бюджет, до 10-то число на месеца.
20. Получените по банков път такси се превеждат от главния счетоводител
към Общинския бюджет до 10-то число на месеца.
21. Получените със закъснение такси се превеждат не по-късно от пет
работни дни след получаването им.



22. При просрочване заплащането на дължимите такси се спазва следната
процедура:

22.1 Съгласно чл.14 от Наредбата за местните данъци и такси,
неплатените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
22.2 След 10-то число касиерът разпечатва и запознава със справката за
неплатени такси директораи учителите по групи.
223 Неплатилите родители биват приканени да заплатят дължимите
такси чрез пряк разговор, телефонен разговор, с писмена покана, която
при нужда се изпраща по имейл на родителите или по пощата като
препоръчано писмо с обратна разписка.
22.4 В случай на незаплащане на задълженията се изготвя констативен
акт, който заедно с поканата се изпраща до Дирекция „ОМД” към
Община Варна.
225 Несъбраните суми подлежат на принудително събиране от
публични изпълнители при Националната агенция по приходите,
съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК.

Ш. ДЕПОЗИТИ

23. За ползване на целодневна детска градина от родителите или
настойниците се събира депозит в размер на 48.00 лв.
24. Депозитът се внася от родителя в първия ден на постъпване на детето в
детската градина.
25. Депозитът се внася в пълен размер. Същият подлежи на връщане при
изписване на детето от детското заведение.
26. За приетия депозит се издава приходен ордер.
27. Депозитите се внасят в депозитната сметка на детското заведение до 30-
то число на текущия месец, в който са събрани.
28. Родител, непотърсил внесения депозит след напускане на детето, се
уведомявас писмо с обратна разписка.
29. Непотърсени депозити след изтичане на давностния срок от 5 години
след напускането на детето, се превеждат към Общинския бюджет.

ГУ. ПРЕХОДНИ ИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
61. Съгласно решение на Общински съвет - Варна, за времето на
извънредна епидемична обстановка през 2021г., не се начисляват
постоянна такса и лихви. Пълната такса за децата от яслена, първа и
втора група е 48,00лв, дължима пропорционално на дните на посещение.
42. Минималният праг на бедност за 2021година, съгласно ПМС Хо 265/
24.09.2020г, е в размер на 369,00лв.
53. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед ХоРД- 188/11.01.2021г на
директора на ДГ Хе34 „Лястовичка”. Същите могат да бъдат актуализирани
при промяна на нормативната уредба.


