
Извадка от 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО  

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 

 

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,   

Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – 

Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол 

№34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол 

№41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол 

№46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол 

№52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на 

Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, 

Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, 

Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.; по т.2 

от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 

от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 

от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол 

№12/28.07.2020 г. 
 
 

Глава втора 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

Раздел ІІІ 

(изм. Протокол №46/28.08.2018 г.) 

Такси за детски ясли, детски градини, ученически общежития, 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други 

общински социални услуги 
 

Чл.22. Общинският съвет определя таксите за ползване на детски ясли, детски 

градини и детска кухня. 

Чл.23. Таксите за ползване на детски ясли, детски градини и детска кухня се 

заплащат от родителите или настойниците.  

Чл.23а. (нов, Протокол №46/28.08.2018 г.) За ползване на ученически общежития се 

заплаща месечна такса, съгласно Приложение 5. 

Чл.24. Лицата, ползващи специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги, заплащат държавна такса, определена с тарифата на Министерството на труда и 

социалната политика. 



Чл.25. (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, 

дължат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.  

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелъчен 

инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, гориво за разнасяне на храна по 

домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, 

вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни 

и чуждестранни физически и юридически лица. 

(3) Месечната такса се внася от потребителите на социалните услуги. 

(4) Деца инвалиди, ползващи социални услуги от Домашен социален патронаж, 

които са под 16-годишна възраст и нямат лични доходи, не заплащат месечна такса. 

Чл.26. (1) Лицата, потребители на социалната услуга „Личен асистент", състояща се 

в оказване на помощ и грижа в семейна среда и предоставяна чрез Звено за услуги в домашна 

среда, заплащат диференцирани такси за 1 час, според границите, в които попада личният 

им доход. 

(2) Таксите се внасят в бюджета на Община Бургас. 

Чл.27. За настаняване в заведение за отрезвяване се събира такса на ден. 

Чл.28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва:  

1. за ползване на детски ясли и градини – до 10-то число на месеца, следващ месеца, 

за който се дължат; 

2. за ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж - до 25-то число 

на месеца, следващ месеца, за който се дължат; 

3. за заведение за отрезвяване – при ползване на услугата; 

Чл.29. (1) Не се заплаща такса за детски ясли и детски градини за: 

1. Децата, на които един от родителите е със 70%  и над 70% намалена 

работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

2. Деца сираци. 

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

4. (доп. с Протокол №26/25.04.2017 г.) Трето и следващо дете на многодетни 

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

такса за първото дете в цял размер, а за второто - в половин размер от цялата такса. 

5. (нова, Протокол №5/19.12.2019 г.) Деца, отговарящи на съответните критерии по 

проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на училищното 

образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

(2) Таксата се заплаща с 50% намаление за: 

1. Деца-близнаци; 

2. Деца-полусираци; 

3. Деца, чиито родители са студенти – редовно обучение. 

4. Когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски ясли 

(градини), таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление, след подаване на заявление 

от страна на родител /настойник. 

5. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за 

отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето. 

(3) Заплащат 75% от месечната такса: 

1. Деца с един неизвестен родител по акт за раждане. 



2. Деца на родители, чиито доход на семейството е равен или по-нисък от 

минималната работна заплата на страната. 

(4) (изм. Протокол №7/27.02.2020 г.) При отсъствие на децата, такса не се заплаща за 

времето, през което те ще отсъстват, при условие че родителите са уведомили писмено 

директора на детското заведение (детска ясла) с молба или медицински документ, 

представен до 3 (три) дни от издаването му. 

(5) (изм. Протокол №7/27.02.2020 г.) Не се заплаща такса за времето, в което детското 

заведение не работи поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини 

(регламентирани със заповед на Кмета), както и при отсъствие на детето за периода от 1 юни 

до 31 август. При присъствие на детето в детската градина в периода от 1 юни до 31 август 

се заплаща съответната такса по видове детски заведения за периода на присъствието му. 

(6) При ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или 

настойниците, подават декларация до детското заведение (детска ясла). Декларацията, 

придружена с необходимите документи доказващи преференцията, се завежда с входящ 

номер, който се предоставя на родителя (настойника). 

(7) Необходими документи за освобождаване от такса: 

1. Копие от документ от ЛКК/ТЕЛК за случаите по ал.1, т.1. 

2. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 1, т.2. 

3. Копие от експертно решение на ТЕЛК за случаите по ал.1, т.3. 

4. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по т.1, ал.4. 

(8) Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 %: 

1. Копие на акт за раждане на деца-близнаци за случаите по ал.2, т.1. 

2. Копие от акт за смърт на един от родителите за случаите по ал.2, т.2. 

3. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал.2, т.3. 

4. Служебна бележка от друга детска градина (ясла) в случаите по ал.2, т.4. 

5.  Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане" и копие 

от договора сключен с приемното семейство за случаите по ал.2, т.5. 

(9) Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 75%: 

1. Копие на акт за раждане на детето за случаите по ал.3, т.1. 

2. Удостоверение за доход на семейството за случаите по ал.3, т.2. 

(10) Копията на документите по ал.7, 8 и 9 се сверяват с оригиналните документи и 

се заверяват от длъжностното лице (ЗАС) в съответното заведение. Копията остават към 

декларацията. 

(11)  Заплащането на намаления размер на таксата, започват от началото на 

следващия месец, следващ месец от подаване на декларацията. 

(12) Освобождаване от такси за детска кухня имат следните категории деца: 

1.Деца сираци и полусираци; 

2.Деца - близнаци; 

3.Деца, на които и двамата родители са редовни студенти; 

4.Деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност над 71 %, 

установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/; 

5.Деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК 

/НЕЛК; 

6.Деца с един неизвестен родител по акт за раждане. 

(13) Децата ползващи преференции по ал.12, след постъпване в детска ясла или ОДЗ, 

могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие че заплащат пълната 

стойност на дневната такса. 



 Детски ясли, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери 

и други общински социални услуги 

 

1. Седмични детски ясли (изм. Протокол №7/27.02.2020 г.):  

 такса 30,00 

 такса за периода 01 юни – 31 август 42,00 

2. Целодневна детска ясла (изм. Протокол №7/27.02.2020 г.):  

 такса  28,00 

 такса за периода 01 юни – 31 август 39,00 

3. Седмична детска градина (изм. Протокол №7/27.02.2020 г.):  

 такса 40,00 

 такса за периода 01 юни – 31 август 51,00 

4. Целодневна детска градина (изм. Протокол №7/27.02.2020 г.):  

 такса 33,00 

 такса 01 юни – 31 август  45,00 

5. Целодневна подготвителна група (изм. Протокол 

№7/27.02.2020 г.): 

/средства за храноден в размер на 2,20 лв./ 

 

 такса 32,00 

 такса за присъствен ден за периода 01 юни – 31 август 43,00 

5а. Целодневна подготвителна група, за деца придобили 

удостоверение за завършена подготвителна група и 

подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна 

година, за периода 01 юни – 31 август, при ползване на 

преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечна такса 

(нова, Протокол №36/19.12.2017 г., изм. Протокол 

№7/27.02.2020 г.) 

 

 

70,00 

6. Седмична подготвителна група в детските заведения (изм. 

Протокол №7/27.02.2020 г.): 

 

 такса 36,00 

 такса за периода 01 юни – 31 август 50,00 

7. Почасово гледане на деца в детски заведения  

 - такса за един астрономически час 3,50  

 - такса за два астрономически часа 6,00 

 - такса за три астрономически часа 8,00  

 


