ГРАД МАНХАЙМ
Правилник за таксите за ползване на дневните центрове за деца
на град Манхайм
от 29.06.2010 г., последно изменен с Правилника от 14.12.2015 г.
Съгласно § 4 на Общинския кодекс за Баден-Вюртемберг в обявената редакция от 24.07.2000 г. (Държавен вестник,
стр. 581, коригирана стр. 698), последно изменен чрез Закона за реформа на закона за общинския бюджет от
04.05.2009 г. (Държавен вестник, стр. 185), §§ 2, 13 и 19 на Закона за местните такси в обявената редакция от
17.03.2005 г. (Държавен вестник, стр. 206), изменен чрез Закона за реформа на закона за общинския бюджет от
04.05.2009 г. (Държавен вестник, стр. 185), § 6 на Закона за дневните грижи за деца в обявената редакция от
19.03.2009 г. (Държавен вестник, стр. 161) и § 90 от Книга VIII на Социалноосигурителния кодекс в обявената
редакция от 14.12.2006 г. (Федерален държавен вестник I стр. 3134), последно изменен чрез Закона за подпомагане
на децата под три години в дневни центрове и за дневните грижи за деца от 10.12.2008 г. (Федерален държавен
вестник I стр. 2403) Общинският съвет на град Манхайм взе решение на 14.12.2015 г. за следния правилник:

§ 1 Обхват и условия за ползване
1. Настоящият правилник за таксите за ползване е в сила за посещаването на водените от
общината на град Манхайм чрез отдел „Дневни центрове за деца” дневни центрове за
деца. Към тях спадат ясли, детски градини и занимални.
2. Няма възможност за настаняване на дете в определен дневен център за деца.
§ 2 Такси за използване
1. За използването на центровете съгласно § 1 ал. 1 се събират такси за използване от град
Манхайм. Те включват таксата за гледане на дете и таксата за храна, ако е направено
записване за тази услуга.
2. Таксите за използване се заплащат на единадесет месечни вноски.
3. През годината центровете затварят за 4 седмици – една седмица около Великден или
Петдесетница и 3 седмици през лятната ваканция.
Докато те са затворени, градът предлага дежурни центрове. Ако детето е записано за
дежурен център за великденската ваканция или ваканцията за Петдесетница и/или за
лятната ваканция, за този период се плаща допълнително такса за гледане и евентуално
такса за храна пропорционално на седмиците (1/4 от месечната такса за гледане на дете,
1/4 от месечната такса за храна за всяка започната седмица) или пропорционално на дните
(1/12 от месечната такса за гледане и евентуалната такса за храна за полудневната
занималня). Заплащането на таксите за посещаване на дежурните центрове се извършва
през август.
Записването за дежурен център за великденската ваканция или ваканцията за
Петдесетница трябва да се извърши до 28.02. на съответната година, а за дежурния
център за лятната ваканция – до 30.06.
Записването за дежурните центрове е обвързващо. Таксата трябва да се плати дори тогава,
когато те няма да се посещават.
§ 3 Задължени за плащане на такса лица
1. Задължени за плащане на такса лица са:
а.
родителите на детето, които са поели грижата за него или живеят с него в
едно домакинство;
б.
други лица, упражняващи родителски права;
в.
приемни родители без родителски права, които постоянно се грижат за
дете съгласно § 33 от Книга VIII на Социалноосигурителния кодекс;
г.
лицето, което е записало детето да посещава центъра за деца.
2. Няколко задължени за плащане на такса лица отговарят като солидарни длъжници.

§ 4 Такса за гледане на дете
1. Таксата за гледане на дете се заплаща независимо от дохода на задълженото за
плащане на такса лице всеки месец предварително. Размерът на таксата зависи от:
- възрастта на гледаното дете;
- вида на гледането;
- и броя на децата под 18 години в домакинството.
2. За децата под 3 години се заплаща таксата за ясла, за деца от 3 години до училищна
възраст – таксата за детска градина, а за децата в училищна възраст – таксата за
занималня.
3. Определянето на таксата за гледане на дете се извършва въз основа на избраната за
гледането в ясла, детска градина и занималня форма на посещение, с оглед броя на
децата под 18 години, които към момента на гледането живеят в същото домакинство на
детето, за което се заплаща таксата за гледане на дете и са записани там с основно
местоживеене.
4. Смяната на център, вид център или форма на посещение е възможна само до 1-о число
на месеца.
5. Ако общината не може да предложи гледане по независещи от нея причини, таксата не се
възстановява.
6. Задължените за плащане на такса лица трябва да предоставят необходимата за
определяне на таксата пълна и точна информация и да представят евент. необходимите
документи.
Задължените за плащане на такса лица трябва да съобщят всяка засягаща таксите
промяна своевременно на ръководството в съответния център или на посещавания
център. Ако задължените за плащане на такса лица не изпълнят това свое задължение,
град Манхайм може да преразгледа таксата за гледане на дете от месеца, в който са
настъпили промени в условията за определяне на таксите.
7. Месечни такси за гледане на дете:
Таблица с таксите за гледане на дете от 01.01.2016 г. в евро
Д с 1 дете

Д с 2 деца

Д с 3 деца

Д с 4 и повече деца

Основни форми на посещение
Детска градина РФ

105

79

08:00 часа до 14:00 часа

131

99

Ясла с УРВ

269

08:00 часа до 12:00 часа
14:00 часа до 16:00 часа

Детска градина с УРВ

08:00 часа до 14:00 часа

53

18

66

22

202

134

54

230

174

116

39

347

261

174

69

Целодневно посещение
Детска градина ЦП
Пон.-четв. 07:30 часа до 17:00 часа
Петък 07:30 часа до 16:00 часа

Ясла ЦП
Пон.-четв. 07:30 часа до 17:00 часа
Петък 07:30 часа до 16:00 часа

Гледане на дете в училищна възраст
Занималня отдел 56

165

124

83

28

Полудневна занималня
отдел 56

132

99

66

22

07:30 часа до 17:00 часа

(12 дни в месеца)
07:30 часа до 17:00 часа

РФ – редовна форма на детска градина, УРВ – удължено работно време, ЦП – целодневно
посещение, Д – домакинство

Таблица с таксите за гледане на дете от 01.01.2018 г. в евро
Д с 1 дете

Д с 2 деца

Д с 3 деца

Д с 4 и повече деца

Основни форми на посещение
Детска градина с РФ
08:00 часа до 12:00 часа
14:00 часа до 16:00 часа

Детска градина с УРВ

08:00 часа до 14:00 часа

Ясла с УРВ

08:00 часа до 14:00 часа

105

79

53

18

131

99

66

22

305

229

153

76

230

174

116

39

364

273

182

91

88

28

70

22

Целодневно посещение
Детска градина ЦП
Пон.-четв. 07:30 часа до 17:00 часа
Петък 07:30 часа до 16:00 часа

Ясла ЦП
Пон.-четв. 07:30 часа до 17:00 часа
Петък 07:30 часа до 16:00 часа

Гледане на дете в училищна възраст
Занималня отдел 56

175

134

Полудневна занималня
отдел 56

140

108

07:30 часа до 17:00 часа

(12 дни месечно)
07:30 часа до 17:00 часа

РФ - редовна форма на детска градина, УРВ – удължено работно време, ЦП – целодневно
посещение, Д - домакинство
§ 5 Такса за храна
1. Месечната такса за храна се заплаща, когато детето е записано за хранене в съответния
център.
2. За задължените за плащане на такса лица, които доказано получават помощи за
обезпечаване на разходите за издръжка съгласно Книга II на Социалноосигурителния
кодекс или помощи за издръжка или за основна социална закрила съгласно Книга XII на
Социалноосигурителния кодекс или които са освободени от таксата за гледане на дете
съгласно § 7 ал. 1, е в сила намалената такса за храна, при условие че детето е с
постоянно местоживеене в Манхайм.
3. За задължените за плащане на такса лица, които са освободени от таксата за гледане на
дете съгласно § 7 ал. 1, е в сила намалената такса за храна, при условие че за детето не
се полага помощ за обучение и социално включване (§§ 28 от Книга II на
Социалноосигурителния кодекс, 34 от Книга XII от Социалноосигурителния кодекс, § 6б на
федералния закон за детските помощи) и детето е с постоянно местоживеене в Манхайм.
3a. Чрез дерогация от алинея 2 за занималните е в сила следното: За задължените за
плащане на такса лица, които доказано получават помощи за обезпечаване на
разходите за издръжка съгласно Книга II на Социалноосигурителния кодекс или помощи
за издръжка или за основна социална закрила съгласно Книга XII на
Социалноосигурителния кодекс или които са освободени от таксата за гледане на дете
съгласно § 7 ал. 1, е в сила намалената такса за храна, при условие че детето е с
постоянно местоживеене в Манхайм.
4. Задължението за плащане на такса възниква с уговорената дата за предлагане на храна.
Принципно се заплащат пълните такси за всеки започнат месец. Таксите се заплащат
предварително на 1-о число на месеца.
5. Таксата за храна се заплаща в центровете съгласно § 1 ал. 1 на този правилник по
изключение за седмица или за ден при полудневната занималня (1/4 от месечната такса
за храна за всяка започната седмица и 1/12 от месечната такса за храна при

полудневната занималня), закръглена до цяло евро, когато
а) приемането в центъра за деца не е станало в началото на месеца, а в течение
на него,
б) детето отсъства поне в две последователни календарни седмици и това е
съобщено писмено поне 2 седмици предварително на съответния дневен център.
6. Ако детето получава хранене в рамките на предложените дежурни центрове, се заплаща
таксата за храна съгласно § 2 ал. 3
7. При получаване на хранене месечната такса за храна трябва да се плати допълнително
към таксата за гледане на дете. Редовната такса за храна е 55 евро; намалената такса за
храна съгласно § 5 ал. 2 е 20 евро.
За полудневната занималня таксата за храна е 33 евро, а намалената такса - 12 евро.
§ 6 Възникване и изискуемост на таксите за гледане на дете
1. Задължението за плащане на такса възниква с уговорената дата на приемане в центъра.
Принципно се заплащат пълните такси за гледане на дете за всеки започнат месец. При
приемане в център до 14-о число на месеца се заплаща пълната месечна такса, при
приемане след 15-о число на месеца се заплаща половината месечна такса.
2. Таксите се заплащат предварително на 1-о число на месеца.
§ 7 Освобождаване от такса
1. Задължените за плащане на такса лица, които не могат да поемат таксата за гледане на
дете, могат да бъдат изцяло или частично освободени съгласно § 90 от Книга VIII на
Социалноосигурителния кодекс от таксата за гледане на дете при подадена молба.
2. При наличието на конкретни педагогически или социални основания, които са удостоверени
от социалната служба към Службата за закрила на детето на град Манхайм, може да се
извърши изцяло или частично освобождаване от задължението за плащане на такса.
§ 8 Прекратяване на задължението за плащане на такса
1. Отписването на детето е възможно само в края на месеца. То трябва да се съобщи
писмено най-малко един месец предварително.
2. За децата, които през текущата година преминат към гледане на дете в училищна възраст
към отдел „Образование”, при приемане до 14-о число на месеца се плаща половината
месечна такса, при приемане от 15-о число на месеца – пълната месечна такса към отдел
„Дневни центрове за деца”.
3. Задължението за плащане на такса се запазва до отписването.
§ 9 Преходни разпоредби
1. Задължените за плащане на такса лица, които до 01.03.2010 г. са платили за гледане на
дете към общината в дневни центрове за деца към отдел „Дневни центрове за деца” и са
платили такса за гледане на дете, ще заплащат от 01.09.2010 г. непроменената такса за
гледане на това дете, временно до 31.08.2012 г. (заварено положение).
2. Ако детето смени вида център (ясла, детска градина, занималня) или формата на
посещение (като напр. редовна форма, удължено работно време, целодневно посещение)
таксата за гледане на дете трябва да се плати съгласно таблицата на настоящия
правилник. Завареното положение съгласно точка 1 отпада.
3. Ако въз основа на настоящия правилник за таксите за посещението на посоченото в § 9 ал.
1 дете в рамките на предвидения там срок се получи по-малка такса за гледане на дете от
досегашната, по молба на задълженото за плащане на такса лице може да се плати такса
за това дете съгласно настоящия правилник. Това изключва връщане на посочената в § 9
ал. 1 досегашна такса за гледане на дете.
§ 10 Влизане в сила
1. Настоящият правилник влиза в сила на 01.09.2010 г.
2. На същата дата изтича досегашният Правилник за таксите за използване на дневните
центрове за деца на град Манхайм от 22.07.2008 г.
Влизане в сила на 01.09.2010 г. (Държавен вестник № 29 от 22.07.2010 г.),
влизане в сила на промяната на 01.01.2016 г. (Държавен вестник № 53 от 31.12.2015 г.)

