
НАРЕДБА   № 11 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
НЕСЕБЪР 
 
Чл. 50 (1) За ползване на детски 
ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат месечни 
такси.                                             
(2) Размерът на таксите по ал. 1 се определя, 
както следва: 
1. За гр. Несебър, КК Слънчев бряг, гр. Обзор, гр. Свети 
Влас и с. Равда: 
1.1. месечна такса– 20,00 лв.; 
1.2. такса за храноден – 0,50 лв. на ден; 
2. За останалите селища на територията на 
общината: 
2.1. месечна такса – 10,00 лв.; 
2.2. такса за храноден – 0,50 лв. на ден; 
(3) За децата, посещаващи целодневни 
подготвителни групи не се дължи месечна такса по ал. 2, т. 1.1. и ал. 2, т. 2.1. 
(4) За посещение на целодневна подготвителна 
група за деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и 
подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода 
01.06. - 31.08. се дължи месечна такса в размер на 100 лв. 
(5) Размерът на таксите по ал. 2 и ал. 4 се 
заплащат с 50 на сто намаление за деца с един родител. 
(6) Когато две деца от едно семейство са приети в 
едно или в различни детски заведения в общината, таксите за второто дете се 
заплаща с 50 на сто намаление. 
(7) Не се заплаща такса за: 
1. деца инвалиди, които с решение на ЕКПО комисия 
посещават детското заведение и тези, чиито родители са І или ІІ група инвалиди; 
децата на неизвестни родители; сираци; децата на загинали при производствени 
аварии и природни бедствия; децата на загинали при изпълнение на служебен дълг; 
2. третото и следващи деца на многодетни 
родители; 
3. деца с ДЦП и други тежки увреждания, които с 
решение на ЕКПО комисия посещават детско заведение. 
(8) За ползване на намаленията по ал. 5 и ал. 6 и 
освобождаването по ал. 7, родителите или настойниците подават декларация до 
директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията. 
(9) Заплащането на намаления размер на таксата 
или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ 
месеца от подаване на декларацията. 
Чл. 51 При записване на децата 
родителите / настойниците заплащат депозитна 
такса в размер на 40 лева. Таксата се възстановява на родителите / 
настойниците при окончателното напускане на детската градина или детската ясла. 
 


