ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Във връзка с изменение и допълнение на НАРЕДБА №16 на Общински съвет – Русе за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги и права на територията на Община Русе, Ви уведомяваме за промени по отношение
плащането на такси за ДГ. Промените влизат в сила от 01.01.2021г и са във връзка с подпомагане на
родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование.
Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.
НОВА ТАКСА за дейностите по хранене на децата
в ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПГ, осъществявано от общинските
детски градини за:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
за освобождаване от такса:

копие от акт за раждане
1. Деца в Целодневна ПГ група – 2,20лв. на присъствен ден (храноден) без постоянна такса
2. Деца в Целодневна ПГ група – ¾ такси по чл. 28 ал.2 за второто дете, когато първото дете е ученик – до копие от акт за раждане и
завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст.- 1,65 лв на присъствен ден
служебна бележка от
(храноден)
училище

НЯМА ДА ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ деца с 50% по чл. 28 ал.1 , именно:
1. Деца с един родител – починал родител или неустановен произход от единия родител
2. Деца, чиито и двамата родители са студенти - редовна форма на обучение

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

копие от акт за раждане
копие от акта за смърт
служебна бележка от ВУЗ

3. Деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 % включително.

копие от експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК

копие от заповедта на
директора на Дирекция
4. Деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП
„Социално подпомагане"
Декларация за
информирано съгласие от
5. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в
родители
системата на училищното образование", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.;
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