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ДЕТСКА  ГРАДИНА № 10 ”КАРАМФИЛЧЕ” – гр. ВАРНА  
Гр. Варна ,ул. Карамфил № 13, тел./ факс 052 303 446 , GSM  0882567105, 

dg10karamfilche@abv.bg 
 

                                                                       Утвърждавам! 
Директор: ............................ 

                                                                                               /подпис и печат/ 
ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА 

за 
регламентиране на реда и начина за определяне, събиране и 

превеждане в бюджета на Община Варна на дължимите такси в  
ДГ № 10 „Карамфилче” 

 
 

I.ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1. Настоящите Правила определят начина на начисляване и реда на 
събиране на таксите за ползване на детска градина, съобразно спецификата 
на ДГ № 10. 
Чл. 2. С настоящите правила се определят: 

 1.Общите положения за организацията  и плащанията на 
депозитните такси и месечните такси на децата в детската градина. 

2.Условията, редът и начините за плащанията на депозитните такси и 
месечните такси на децата в детската градина. 

3.Основната процедура. Редът за събиране, обработване, съхраняване 
и използване на информация и документи, необходими при изчисляване на 
на депозитните такси и месечните такси на децата в детската градина. 
 

II. УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНИЯТА НА ДЕПОЗИТНИТЕ ТАКСИ И 
МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Чл.1. За ползване на детски ясли и детски градини родителите, 
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните 
семейства – за децата настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето дължат месечни такси в размери определени от Общински съвет, 
както следва: 

- за седмични детски ясли и детски градини 
- за целодневни детски ясли и детски градини 
- за полудневни групи в детски градини 
- за полудневни групи в училища за деца до 4г. включително.  

(1) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група в  ДГ, 
придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи 
на прием в първи клас през текущата календарна година, лицата по ал. 1 
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заплащат месечна такса за периода от  01.06. до 14.09 в размер до 100 лв., 
определен в Приложение 1 към Наредбата, при запазване на 
преференциите, посочени в чл. 35 и чл.36 от Наредбата. 

(2) За ползване на детски градини от деца в яслена възраст и от 3 годишна 
възраст до задължителното им обучение съгласно ЗПУО, заплащат такса за 
отглеждане и възпитание (без право на храна и следобеден сън) за 
времетраене от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 16.00 ч. до 19.00 ч. в размер на 1.30 
за един час, определени в Приложение 1 към Наредбата, без запазване на 
преференциите, посочени в чл. 35 и чл. 36 от наредбата.  

(3) В началото на всяка учебна година се провежда родителска среща, на 
която родителите /настойниците/ се запознават в детайли с измененията в 
Правилата за начина и реда за събиране на такси и удостоверяват това с 
подписване на  декларация. Чрез нея те се задължават да заплащат от 1-во 
до 10-то число на всеки месец изчислената дължима такса за ползване на 
детско заведение. 
Чл.2.За ползване на целодневна детска градина от родителите или 
настойниците се събират месечни такси в размер до 48.00 лв. на месец, от 
които 20.00 лв. е постоянна такса,независеща от броя посещения в месеца, 
а 28.00 лв. диференцирана такса, съобразно посещаемостта при запазване 
на преференциите в чл.34 и 35 от Наредбата  
Чл.3. Таксата се начислява при спазване всички нормативни изисквания за 
отчитане присъствието на децата в дневниците, като: 
    3.1. Присъствията и отсъствията на децата се водят от учителите 
ежедневно, като се отбелязват в дневника на поверената им група. Броят на 
присъстващите в групата се подава по телефона на ЗАС до 9.00ч. за 
требването на хранителни продукти за деня.  
    3.2. При сформиране на сборни групи, учителите вписват присъствията 
/отсъствията/ на всяко записано дете в дневника на съответната група, като 
месечното сведение се подава към групата, в която то е записано в 
началото на учебната година.  
    3.3. Учителите по групи попълват справка по образец за присъствието на 
децата за месеца, като с подписа си удостоверяват верността на подадените 
данни. 
    3.4. До 9.00 ч. на последния работен ден на месеца, учителите по групи 
изготвят и предават на ЗАС  справка с посочени брой присъствени дни, 
извинени дни с медицинска бележка; дни, извинени със своевременно 
подадено уведомително писмо; неизвинени дни и служебно признати дни. 
    3.5. Към справката се прикрепят всички  заявления за отсъствие и 
медицински бележки, които се пазят като оправдателен документ до 
следващата финансова ревизия. 
    3.6. Учителите сравняват с ЗАС  и засичат заедно данните за присъствия 
със заповедна книга за храна и брой хранодни в детската градина. 
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    3.7. Задължението за изготвяне на справката е вменено в длъжностната 
трудова характеристика на учителите.  
Чл.4. Начисляването на таксите се извършва в таксова книга, в която се 
отбелязват дните на присъствие на всяко дете. 
Чл.5. ЗАС   има задължението: 
    5.1. Да обработи предоставената му от учителите информация 
    5.2. Да представи на Главния счетоводител справка за събираемостта на 
таксите, както и Справка с изчислена средна месечна посещаемост по 
групи на директора, в брой присъствени дни и % на пълняемост на групите 
за изминалия месец до 2-ро число на следващия  месец. 
     5.3. Да изготви справка до Община Варна до 5- то число на месеца за 
посещаемостта на децата 
 Чл.6. Директорът прави проверка на: 
    6.1. Дневниците /засичане във вертикален и хоризонтален ред на 
присъствените дни/,  
    6.2. Таксовата книга за месеца и сравнява хранителната ведомост с 
получения брой хранодни,  
    6.3. При съответствие разписва и подпечатва дневника на групата за 
изминалия месец. При несъответствие се прави проверка със Заповедната 
книга за храна и бройките, подавани от учителите на смяна. 
Чл.7. ЗАС  единствен има право и задължение да събира такси. Тези 
задължения са вменени в длъжностна трудова характеристика. 
Чл.8. По изключение /при отсъствие/ събирането на такси може да се 
възложи на друго лице, с определена за това заповед, в която е указано 
времето и начинът на събиране. 
Чл.9. Съгласно Решение на ОС – Варна № 579-1. 54 от Протокол 7 / 
21.05.2008г.,събраните такси следва да бъдат преведени към 
общинския бюджет до 10-то число на месеца. 
Чл.10. Таксовата книга за изминалия месец, втория екземпляр от 
издаваната квитанция за платена такса и събраните извинителни 
документи се съхраняват до следващата финансова ревизия, като се 
архивират хартиен носител.  
Чл.11. Учителите не събират такси за детска градина! 
Чл.12. При извиняване на отсъствия се спазва ЗПУО, Наредбата за 
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 
предоставяни от Община Варна 
    12.1. През учебната година - от 15.ІХ до 31.VIII - децата от първа и втора 
възрастова група / 3 и 4 год./ имат право  да отсъстват по домашни 
причини, само при предварително подадено писмено уведомление, 
заведено във входящ дневник на детската група 
    12.2. По изключение, при непредвидени случаи, родителите могат да 
запазвят входящ номер за писмено заявление, като уведомят учителите на 
групата по телефона, преди подаване на бройката за требване на храна - 
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т.е до  9.00ч. на деня, за който се отнася и се ангажират да представят 
впоследствие  документ за отсъствието, но не по-късно от 9.00ч. на 
последния работен ден на месеца, за който се отнася.  
    12.3. Съгласно действащите разпоредби  в Подготвителните групи се 
допуска отсъствие само по уважителни причини. Директорът на 
детската градина до 5-то число на всеки месец ще изпраща в НЕИСПУО 
справка за всяко дете от Подготвителна група, отсъствало през 
изминалия месец по уважителни  и неуважителни причини.  
    12.4. Уважителни причини за отсъствие от Подготвителна група , са 
налице, ако: 

 за отсъствията е представена медицинска бележка; 
 отсъствията са за периода 15 септември - 31 май с уведомление от 

родителя до 10 дни; 
 отсъствията са за периода 1 юни - 14 септември и през дните на 

ваканции. 
     12.5. Писмените уведомления и молби са част от финансовата отчетност 
и следва да бъдат във вид, позволяващ съхраняването им до следващата 
финансова ревизия. 
     12.6. Когато в детските заведения се провеждат ремонтни, санитарно-
хигиенни и други дейности налагащи сформирането на сборни групи, 
както и ваканциите през учебната година, определени със заповед на 
министъра на МОМН, включително от 01 юни до 31 август,  родителят 
/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава 
детската градина и заплаща такса за заявените дни. Сроковете за подаване 
на тези заявления се изнасят на родителските табла, като учителите по 
групи предоставят на желаещите, бланки  за попълване. 

  12.7. При заболяване, отсъствията се извиняват с медицински 
бележки             
  12.8. Требването на  хранителните продукти за храната на децата се 

извършва на база предишен ден, затова първият ден на отсъствие без 
родителите да са уведомили до 9.00 ч., се води като присъствен, а 
следващите - неизвинени. 
     12.9. Своевременното уведомяване при отсъствие на децата, както и при 
завръщане е ангажимент на родителите. 
   Чл.13.Ползването на преференции за пълно или частично освобождаване 
от такса става по реда на Наредбата, като в началото на всяка учебната 
година родителите подават декларация (по образец) до директора, 
придружена с необходимите документи, доказващи основанието за 
намаление или освобождаване от плащане.  
     13.1.Не се заплаща такса за:  
       1. Децата, на които поне един от родителите е с над 70% намалена 
работоспособност с решение наТЕЛК/НЕЛК; 
       2. Децата на неизвестни родители;  
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       3. Децата на загинали при произ водствени аварии и природни 
бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;  
       4. Децата със заболявания и увреждания с над 70% по решение на 
ДЕЛК/НЕЛК съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с 
ПМС № 87 от 05.05.2010г. ДВ бр. 36 от 14.05.2010г., които са настанени в 
санаториални, оздравителни детски ясли и детски градини, специални 
групи към детски градини и масови детски ясли и градини;  
        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 Община Варна.  
   13.2.Таксата се  заплаща с 50 на 100 намаление за:  
        1. Деца - сираци, или деца с един родител. 
        2. Деца, чийто родители са редовни студенти. 
        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.  
         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. 
  Чл.14. При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през 
което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са 
уведомили писмено директора на детското заведение, респ. завеждащия 
детската ясла. 
 
III. ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА.  РЕД ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, 
СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ, 
НЕОБХОДИМИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НА ДЕПОЗИТНИТЕ ТАКСИ И 
МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 
 
 Чл.1. Събирането на депозитните такси и таксите за месечната 
посещаемост на децата се събират от ЗАС по касов път, срещу издаване на 
документ – „приходна квитанция ”, като вторият екземпляр се връчва на 
платеца. Приходната квитанция се подписва от ЗАС и платеца. Попълват 
се всички реквизити и номера на Приходната квитанция . Такси се събират 
и по безкасов път, чрез получен от ЗАС генериран код от системата ipay. 
     1.1.ЗАС води таксовите книги, съгласно изискванията. Попълва всички 
реквизити само със синьо мастило. 
    1.2.ЗАС е лицето, което начислява и събира таксите 
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1.3.ЗАС извършва вертикални сборове и изписва начислените и събрани 
такси на отделните групи  

1.4. ЗАС и учителите подписват таксовата книга 
1.5. ЗАС вписва определения размер на таксата за месеца, при описани 

от учителките присъствени дни. 
1.6. При събиране на сумите за таксите, ЗАС изписва номерата на 

приходните квитанции 
1.7. ЗАС ежедневно внася събраните суми от такси за деня / депозитни и 

месечни/  в банката 
1.7.ЗАС отчита на главния счетоводител приходните квитанции за 

събраните такси. 
1.8. ЗАС съхранява в канцеларията на детската градина вторите 

екземпляри от таксовите квитанции за срок от 10 години. 
1.9. Ежемесечно за начислените такси, ЗАС представя заверен от 

директора месечен отчет на главния счетоводител, в който се описват 
начислените за съответния месец такси по групи, несъбрани такси от 
минали месеци, внесените суми от такси по групи и дати на постъпване в 
банката и остатъци за събиране през следващия месец 
Чл.2. В Касовата книга по депозитите трябва да има съответствие между 
номерата, записани в нея и номерата на РКО и ПКО. 
     2.1. ЗАС описва се сумите на отделните ордери 
     2.2. Номерацията в Касовата книга по депозитите да започва с № 1 за 
всяка календарна година 
     2.3. В разходния касов ордер, при връщане на депозит,  ЗАС вписва 
името на родителя /настойника/, получил сумата. Родителят /настойникът/ 
получава сумата срещу подпис. 
    2.4. Разходния касов ордер се подписва от главния счетоводител и 
директора 
Чл.3. Главният счетоводител извършва проверка на процеса на събиране 
на таксите. 
      3.1.Извършва проверки на първичните документи преди 
осчетоводяване на операциите по начисляване и събиране на таксите. 
      3.1.Извършва проверки на ЗАС по събирането на депозитите такси и 
таксите за месечната посещаемост 
      3.2. Извършва проверки на ЗАС по връщането на депозитните  такси. 
      3.3. Извършва проверки за съответствие между събрани суми от такси и 
внесени суми в банковата сметка 
      3.4. Извършва проверки на таксовата книга за месеца и сравнява 
хранителната ведомост с получения брой хранодни,  
Чл.4. Главният счетоводител извършва внезапни проверки на касата по 
депозитните такси, съгласно т. 17, Раздел VII от Счетоводната политика на 
Община Варна 
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Чл.5. Директорът след проверка, заверява месечния отчет на главния 
счетоводител 
    5.1.  Директорът контролира спазването на задължителните изисквания 
при воденето на таксовата книга 
    5.2.Директорът контролира събирането на депозитните такси и 
внасянето им в набирателната сметка на детската градина в банката 
    5.3.Директорът контролира събирането на таксите за месечната 
посещаемост на децата и внасянето им в банката 
    5.4.Директорът подписва таксовата книга на детската градина след 
попълването на всички реквизити и подписа на Учителките и ЗАС 
Чл.5. За ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите 
или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, 
респ. завеждащия детската ясла. Декларацията, придружена с 
необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ 
номер, който се предоставя на родителя (настойника).  
Чл.6. Необходими документи за освобождаване от такса :  
     1.копие на документ от ЛКК - за случаите по чл.35, т.1;  
     2.копие от акт за раждане - за случаите по чл.35, т.2;  
     3.копие от акта за смърт - за случаите по чл.35, т.3;  
     4. копие от експертно решение на РЕЛКК - за случаите по чл.35, т.4.  
     5.копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по чл.35, 
т.5.  
Чл.7. Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 
50 на сто: 

1. копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители 
– в случаите по чл. 36, т.1 

 2. служебна бележка от ВУЗ в случаите на чл.36,т.2;   
 3. служебна бележка от друго детска градина (ясла) - в случаите по 

чл.36, т.3. 
 4.копие от заповедта на директора на Дирекция “Социално 

подпомагане” и копие от договора сключен с приемното семейство – в 
случаите по чл.36, т.4. 
Чл.8. Копията на документи по чл.39, т.т. 2,3,4 и 5 и чл.40, т.1 се сверяват с 
оригиналните документи и се заверяват се от длъжностното лице 
(завеждащ административна служба) в съответното заведение. Копията 
остават към декларацията. 

Чл.9.  Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването 
от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от 
подаване на декларацията. 
 Чл.10. Когато експертното решение на РЕЛКК по чл.39, т.4 е в сила със 
задна дата, внесените такси се възстановяват на родителите (настойниците) 
в рамките на финансовата година.   
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  Чл.11. Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер 
започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на 
документите.  
  Чл.12. При просрочени дължими такси се спазва следната процедура: 
     12.1. 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. 
       12.2. На  9 - то число ЗАС   разпечатва и запознава със справката за 
неплатени такси директора и учителите по групи; 
      12.3. Неплатилите родители биват приканени да заплатят дължимите 
такси чрез пряк разговор, телефонен разговор от учителите на групите, 
ЗАС, директор и заместник директор УД; 
     12.4. С писмена покана, която при нужда се изпраща по имейл на 
родителите или по пощата като препоръчано писмо, с обратна разписка 
       12.5. Несъбраните суми ще бъдат принудително събирани от публични 
изпълнители при Националната агенция по приходите, съгласно чл.163, 
ал.3 от ДОПК.  
Чл.13. При незаплащане на таксата след посочения в поканата за 
доброволно плащане срок, децата се спират от детската градина 
Чл.14. При нормативни изменения, касаещи начина на плащане, детската 
градина се ангажира своевременно да информира родителите за 
настъпилите промени. 
Чл.15. Въведените правила се утвърждават със Заповед на директора и са 
неразделна част от Правилника за устройство и дейността на детската 
градина и въведената система за финансово управление и контрол и се 
актуализират в началото на учебната година и при всяка промяна в 
административните актове 
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