ГРАД МАНХАЙМ
Правилник за облекчаване на семействата
при разходите за отглеждане на деца от 18.12.2018 г.
Град Манхайм подпомага възпитанието, образованието и грижите за деца чрез финансова субсидия за разходите
за отглеждане на дете в рамките на предоставените в бюджета финансови средства.
Затова съгласно § 4 на Наредбата за общините в редакцията от 24.07.2000 г. (Държавен вестник, стр. 582, ред.
698) Общинският съвет взе решение на 18.12.2018 г. за следния правилник:

§ 1 Цел на субсидията
(1) Чрез субсидиите в този правилник трябва да бъдат финансово облекчени родители,
други лица, упражняващи родителски права, приемни родители и други лица, които
плащат вноски/такси за посещение на дете в държавна, неправителствена или друга
ясла или в детска градина в окръг Манхайм.
(2) Субсидиите на град Манхайм са с публичноправен характер.
§ 2 Условия за субсидиите
(1) Субсидиите се предоставят само на задължени за плащане на вноската/таксата лица
(наричани по-долу задължени лица), които трябва да заплатят вноски/такси за грижите за
дете в държавна, неправителствена или друга ясла или в детска градина в окръг
Манхайм, при условие че детето е с постоянно местоживеене в Манхайм.
(2) Субсидиите се предоставят само за платената за полагането на грижи вноска/такса за
гледане. Не се отпуска субсидия за възникващите разходи за храна.
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§ 3 Субсидия за намаляване на вноската/таксата в детската градина
a) От 01.09.2018 г. на децата от втората година на посещаване на детска градина до
започване на училище се отпуска субсидия за посещаване на дневен център.
б) Условие за субсидията е детето да е родено преди 01.10.2014 г. или да е навършило
три години и оттогава доказано да посещава дневен център повече от 12 месеца (като се
зачита времето, когато центровете са затворени), да има постоянно местоживеене в
Манхайм и да посещава дневен център в окръг Манхайм.
a) От 01.09.2019 г. на всички деца от първата година на посещаване на детската градина
до започване на училище се отпуска субсидия за посещаване на дневен център.
б) Условието е детето да е с постоянно местоживеене в Манхайм, да е навършило три
години и да посещава дневен център в окръг Манхайм.
Тази субсидия възлиза месечно на 105 евро. Субсидията се отпуска само за месеците,
през които има задължение за плащане на вноска или такса.
Ако разходите за посещаваната детска градина превишават сумата на субсидията,
разликата трябва да се поеме от задълженото лице.
Ако родителската вноска/таксата за гледане на дете, която трябва да се плати от
задълженото лице, е под сумата на субсидията, субсидията се отпуска само до размера
на установената родителска вноска/установената такса за гледане на дете.
Не се предоставя допълнителна субсидия съгласно § 4 алинея 1.
Размерът, както и отпадането на субсидията могат да бъдат преразгледани по всяко
време от Общинския съвет на град Манхайм. Затова не се предоставя право на субсидия
или на определен размер на субсидията.

§ 4 Субсидия за намаляване на вноската/таксата в ясла и детска градина за
получателите на жилищна помощ
(1) Ако задължено лице получава жилищна помощ съгласно Закона за жилищните помощи,
за грижите за дете в ясла или детска градина в окръг Манхайм се отпуска субсидия.
(2) Размерът на субсидията отговаря за всеки месец, в който детето е гледано в ясла или
детска градина в окръг Манхайм, на съответната такса за гледане на дете при

посещаване на редовна общинска детска градина за домакинство с едно дете (отдел
„Дневни центрове за деца”).
(3) За отпускането на субсидия е необходимо представяне на копие от актуалното решение
за отпускане на жилищна помощ от градската администрация или центъра на
неправителствената организация. Субсидията се отпуска само за одобрения в
актуалното решение за отпускане на жилищна помощ период.
(4) Разпоредбите на § 3 ал. 3 т. 2 и 3, както и на § 3 ал. 4 продължават да се прилагат.
§ 5 Прихващане на субсидиите
(1) Субсидиите не се изплащат съгласно настоящия правилник директно на задължените
лица.
Субсидиите на град Манхайм се прихващат от градските центрове, както и от
неправителствените и други центрове директно от задължението за вноска/такса.
(2) При използването на неправителствена или друга детска градина изплащането на
субсидия се извършва към институцията за намаляване на съответното задължение за
вноска в посочения в § 3 ал. 3 и § 4 ал. 2 размер. За целта се извършва отделно
фактуриране между Службата за закрила на детето и неправителствените респ. другите
организации. Плащането е целево и задължава неправителствените и други организации
да го прихванат само от възникващото за съответното посещение на ясла или детска
градина задължение за плащане на вноска.
§ 6 Възстановяване
(1) Задължените лица трябва да съобщят своевременно писмено всяка промяна относно
местоживеенето на детето на ръководството на центъра или посещавания център.
(2) Ако задължените лица не изпълнят своето задължение съгласно алинея 1, субсидията
може да бъде възстановена на град Манхайм с обратно действие от месеца, следващ
датата, към която вече не са били изпълнени условията за отпускане на субсидия.
§ 7 Влизане в сила
Настоящият „Правилник за облекчаване на семействата при разходите за отглеждане на
деца“ влиза в сила с обратно действие на 01.09.2018 г. В същото време изтича
„Правилникът за облекчаване на семействата при разходите за отглеждане на деца“
(решение на Общинския съвет от 03.05.2018 г.).

