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Н А Р Е Д Б А № 2 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО  

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЕРНИК /Заглавие изм. с Решение №471/02.03.2021г./ 

/Приета с Решение № 42/20.12.2011г. на Общински съвет  Перник, Изм. и доп. с Решение № 

413/04.04.2013г ; Изм. и доп. с Решение № 821/23.07.2014г.; Изм. и доп. с Решение № 828/23.07.2014г., 

Решение № 952/22.12.2014г.; Изм. и доп. с Решение №1049/07.05.2015г.; Изм. и доп.с Решение № 

1154/23.07.2015г. и  Решение № 876/14.6.2018г;изм. с решение 474/17.01.2019г. по адм.д. 550/2018г.ПАС; 

Изм. и доп. с Решение № 1204/30.05.2019г.; Изм. и доп. с Решение № 128/23.04.2020г. Изм. и доп. с 

Решение № 196/02.07.2020г.; изм. и доп. с Решение № 294 от 25.09.2020г.; изм. и доп. с Решение № 373 

от 18.12.2020г.; изм. с Решение №471/02.03.2021г./ 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги 

 /Наименование, изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./ 

  Чл.25. /изм. и доп. Решение №821/23.07.2014г.;Изм. и доп. с Решение №876 /14.6.2018г./    /1/ 

За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат 

месечна еднокомпонентна такса в размер, както следва:  

1.За целодневни групи в детските градини/ясли се дължи месечна 

еднокомпонентна такса – 40.00 лв.  

2. За групите за задължителна предучилищна подготовка на деца на 5 и 6 години 

– 2 лева на ден за храна.  

/2//Изм. с Решение №876/14.6.2018г./     Размерът на месечната еднокомпонентна 

такса по ал. 1, т.1 се заплаща с 50 % намаление за:  

1.Деца полусираци.  

2./Изм. и доп. с Решение №876/14.6.2018г./   Деца, които не са припознати от бащата 

и живеят с майката, която няма сключен брак.  

3. Деца на родители студенти  - редовна форма на обучение. 

4. Деца на родител/и с ТНР от 70 до 90%.  

5. /Изм. и доп. с Решение № 876/14.7.2018г./   При две деца от едно семейство, приети 

в една детска градина/ясла, месечната еднокомпонентна такса за второто дете се заплаща 

с 50 % намаление. 

6./Нова, приета с Решение № 876 /14.6.2018г./    При деца близнаци и за двете деца се 

заплаща месечна еднокомпонентна такса с 50 % намаление.  

/3//Изм. с Решение № 876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса 

за:  

1.Деца пълни сираци. 

2./Нова, приета с Решение № 876/14.6.2018г./    Три и повече близнаци. 

3. Деца, чиито родител(и) ползва(т) подпомагане, съгласно чл. 9 от Правилника 

за прилагане закона за социално подпомагане (ППЗСП). 

4.Деца на загинал(и) в изпълнение на служебен дълг, деца на загинал(и) при 

производствени аварии и бедствия. 
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5.Деца, чиито родител(и) са с над 90 % трайно намалена работоспособност. 

6.Деца със заболявания и увреждания с 50 % и над 50 % по решение на ТЕЛК/ 

НЕЛК. 

7. /Изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./   Трето и следващо дете на многодетни 

родители при условие, че три от децата не са навършили пълнолетие. 

/4/ /Изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./ При отсъствие на дете от детската градина/ 

ясла: 

1./Нова, приета с Решение № 876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна 

еднокомпонентна такса, когато детето отсъства цял календарен месец и 

родителите/настойниците представят медицински документ. 

2. /Нова, приета с Решение №876/14.7.2018г./   Не се заплаща месечна 

еднокомпонентна такса за времето, в което детската градина/ясла не работи, поради 

аварии, ремонтни дейности и други обективни причини. 

3. /Нова, приета с Решение №876/14.6.2018г./  Не се заплаща месечна 

еднокомпонентна такса, ако детето не посещава детската градина/ясла през летните 

месеци – юни, юли и август. 

/5/ За намаленията по ал.2 и ал. 3, родителите или настойниците подават 

декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи 

преференцията. 

/6/ /Изм. и доп. с Решение № 876/14.6.2018г./    Дължимите суми за неплатени такси 

ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при НАП по реда на чл. 163, 

ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на основание чл.162, ал.2 т.3 от 

ДОПК и чл. 81 от Закона за местните данъци и такси. Актовете за установяване на 

съответнИТЕ общински публични вземания по този раздел се издават от кмета на 

общината или упълномощени от него длъжностни лица по чл.166, ал.2 от ДОПК, по 

предложение на директорите на детските градини/ясли.  

Чл.25а /нов, Решение №471/02.03.2021г./ (1) Не се заплащат разходи за дейностите 

по хранене на децата на 6-годишна възраст в задължително предучилищно образование, 

осъществявано от детските градини.  

 (2) На децата на 5-годишна възраст в задължително предучилищно 

образование, осъществявано от детските градини, разходите за дейностите по хранене се 

намаляват на 50% при изпълнение на условията на чл.25, ал.3 от Наредбата. 

 (3)  Чл.25, ал.1 и ал. 2 се прилагат само за периода на учебното време, съгласно 

чл.64, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование – т. е. за периода от 

15 септември до 31 май. 

 (4) Разпоредбите на чл. 25а, ал.1 и ал.2  се прилагат от началото на учебната 

година, в която децата навършват 5 или 6 години. 
Чл.26./1/ Размерът на месечната такса за ползване услугите в системата на 

домашния социален патронаж в Община Перник, съответствува на реалната издръжка 

на едно лице, определяща се ежегодно от Общинския съвет. 

/2/ Лице, ползващо услугите в системата на домашния социален патронаж, 

заплаща месечна такса в размер на 60% от личния доход, но не повече от реалната 

издръжка. 

Чл.27. /Отм. с Решение № 876 /14.7.2018г./     

Чл.28. 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-

до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 
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