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О Б Щ И Н А      С Л И В Е Н 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
НАРЕДБА 

 
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ПРАВА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН 
 

              Наредбата е приета  с Решение № 792/27.02.2003г.;изм. и доп. с  
Решения №№ 844 и 845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03 г.;117/29.04.04 г.; 
215/24.06.04 г.;368 /23.12.04 г.; 436/24.02.05 г.; 444/31.03.05 г.;755/24.11.05 
г.;    786/22.12.05 г.; 817 и 820/ 26.01.06 г.;1023/ 29.06.06 г.;1203/ 21.12.2006 
г.; 1243/25.01.2007 г.;1283/22.02.2007 г.; 1311/ 22.03.2007 г. ; 1473/ 
28.06.2007г.;  94/ 14.02.2008 г.;  133/ 27.03.2008 г.; отм.с Реш.№ 
4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв.  с Реш.№ 204/ 05.06.2008 г.; 
Реш.133/27.03.2008г.отм. в частта на чл.38 и чл.55 с Реш.5966 от 
10.05.2010год. изм. и доп. с Реш. № 424/30.01.2009 г.;върната за ново 
обсъждане в частта на чл.14, ал.3 от областния управител на Област 
Сливен със Заповед № РД- 11-16-14/16.02.2009 г.;изм. и доп. с Реш. № 
460/ 17.03.2009 г.; изм. с Реш. № 744/26.11.2009г.; изм. и доп.с Реш.№ 
766/17.12.2009год. и Реш. №821/18.02.2010 год.; изм. с Реш.№ 
952/12.08.2010год.;изм. и доп. с Реш. № 1096/22.12.2010год.; изм. с Реш. 
№1136/24.01.2011год. и Реш. №1202/07.04.2011год.; доп. с Реш. 
№1330/07.07.2011 год.,изм. и доп. с Реш. №10/23.12.2011 год. Реш. № 
246/31.05.2012год.; доп. с Реш. №382/27.09.2012 год. ; доп. с Реш. № 
477/28.11.2012 год. и изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012год. и Реш. 
№562/30.01.2013год.; Изм. с Реш. № 620/27.02.2013 год.; доп. с Реш. № 
720/30.05.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1068/19.12.2013 год., Доп. с Реш. 
№ 1069/19.12.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1153/27.02.2014год., в сила 
от 01.10.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1200/27.03.2014 год., доп. с Реш. 
№ 1508/27.11.2014 год., изм. с  Реш. № 1551/16.12.2014 год., доп. с Реш. № 
1670/26.03.2015 год., изм. с Реш. № 179/28.04.2016 год., изм. и доп. с Реш. 
№ 258/30.06.2016 год., изм. с Реш. № 259/30.06.2016 год., изм. и доп. с 
Реш. № 487/16.12.2016 год. и с Реш. № 569/23.02.2017 год., изм. с Реш. № 
722/29.06.2017 год.в сила от 10.07.2017 год. и изм. и доп. с Реш. 
№864/17.10.2017 год., Реш. № 923/14.12.2017 год. в сила от 01.01.2018 
год.,  Реш. 1416/31.01.2019 год. и  Реш. №9/19.12.2019 год.   

          
ГЛАВА ПЪРВА  

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
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РАЗДЕЛ ІІІ 
 

Такси за детски ясли, детски градини, детски кухни, домове за 
социални грижи, лагери  и други общински социални услуги 

 
        Чл.23./1/(Изм. с Реш. №№ 1243/ 25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм. с 
Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решения№ № 133/27.03.2008 г.   
424/30.01.2009г . и изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) 
       За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 
настойниците дължат месечни такси, както следва: 
  1. За седмични детски градини    35,00 лв. 
  2. За целодневни детски градини    35,00 лв. 
  3. (Изм. Реш. № 1096/22.12.2010г.) За полудневни детски 
градини            6,00 лв 
                    4.(Доп. с Реш.№ 605/30.06.2005г. и изм. с Реш.№ 1311 от 
22.03.2007 г., и отменена с Решение № 424/30.01.2009г.)(Нова) (Реш. № 
1096/22.12.2010 год.)  За детски ясли     35,00 лв. 
 
                    5.(Нова) (Реш.№102/14.02.2008 г.) (Отм. 

Реш.№1096/22.12.2010год.)  
/2/ (Отменена с Реш.№ 880 от 29.05.2003 г.) 

           /3/ (Изм. с Реш. №№ 1243 / 25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. 
отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Реш. № № 133/27.03.2008 г.  
) 
(Отм. с Реш. №1096/22.12.2010 год.)  
  /4/ ( Изменена  с Решение № 424/30.01.2009г.)  
 Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:  
   1. Деца с един родител; 
   2. Деца с родители –  редовни студенти; 
             3.(Решение № 94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 от 
27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г. ., и отменена с 
Решение № 424/30.01.2009г.)                                     
                              4.(Нова)Решение №94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 

от 27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.) (Изм. с 
Реш.1096/22.12.2010 год.) Деца на разведени родители, на които 
родителят –  настойник  е на месечно социално подпомагане , съгласно 
Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. 

                             5.(Нова)Решение №94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 от 
27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г., и отменена с 
Решение № 424/30.01.2009г.)                                      
         /5/(Изм. и доп. с Реш. №№ 1243/ 25.01.2007 г. 1283/22.02.2007 г.; 

и №94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133/ 27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с 
Решения № № 133/27.03.2008 г., и 424/30.01.2009г.) 
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                    1.Когато две или повече от две деца  от едно семейство са 
приети едновременно в едно или в различни детски заведения в 
общината, таксата  е както следва: 

 За първо дете – 35 ,00 лв.; 
 За второ дете – 20,00 лв.;  
 За трето и всяко следващо – 10,00 лв. 

                   2. (Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.)За две или повече от две 
деца от едно социално слабо семейство, получаващо месечна помощ по 
смисъла на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото 
прилагане, посещаващи едновременно едно или различни детски заведения 
в общината, таксата е както следва: 

 За първо дете – 20,00 лв.; 
 За второ дете – 10,00 лв.; 
  За трето и всяко следващо – 5,00 лв. 

/6/ (Отменена с Решение № 1243/ 25.01.2007 г.) 
  /7/( Изменена  с Решение № 424/30.01.2009 г.; Доп. с Реш. 
№720/30.05.2013 год.)                                     
                         Не се заплаща такса за:  
   1. (Изм. и доп. с Реш.  № 1153/27.02.2014 год., в сила от 
01.10.2013 год.) Децата, на които един от родителите е със 70% и повече 
процента намалена работоспособност, децата на неизвестни родители, 
децата без родители, децата на които един от родителите е загинал при 
производствена авария, природно бедствие или при изпълнение на 
служебния си дълг.  

 2. (Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Децата с тежки 
хронични белодробни заболявания и специални образователни 
потребности, обучавани и възпитавани в  специализирани детски градини 
по Наредба № 1 от 2009 г. на МОН. 
                                         3.(Нова)Решение № 94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 

от 
27.03.2008 г.)( Изменена и допълнена с Решения № № 133/27.03.2008 г. и 
424/30.01.2009г.) ( Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Деца с увреждания, 
за които има решение на ТЕЛК за намалена възможност за социална 
адаптация  с повече от 50 %. 
                                        4.(Нова)Решение № 94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 от 
27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.)  За деца сираци 
и с месечен доход една минимална работна заплата на семейство.  
   5. (Нова) (Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Деца 
посещаващи полудневна детска градина за осъществяване на задължителна 
предучилищна подготовка по смисъла на Закона за народната просвета. 
   6. (Нова) (Реш. № 720/30.05.2013 год.) Деца – тризнаци. 
                    /8/ (Изм. с Реш.№ 880 от 29.05.2003 г.)  При отсъствие на 
децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при 
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условия, че родителите предварително са уведомили директора на 
детското заведение.   /9/(Допълнена  с Решение № 
424/30.01.2009 г.)За ползване на намаленията по ал. 4 и ал. 5, и  
освобождаването по ал.7, родителите или настойниците подават 
декларация до директора на заведението, придружена с документи, 
доказващи преференцията. 
                 При неподаванне на декларация  същите не могат да ползват 
намаленията. 
  /10/ Заплащането на намаления размер на таксата или 
освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, 
следващ месеца от подаване на декларацията. 
Чл.24.(Нов)(Реш. № 368/23.12.2004 г. изм. с Реш. № 94/14.02.2008г.;отм. 

с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решения №№ 133/27.03.2008 г.   
и 424/30.01.2009г.; (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) За ползване на 
млечни кухни родителите или настойниците дължат дневни такси за 
храна на децата както следва: 

 - За деца на възраст от 4 месеца до 5 месеца –   0,60 лв. 
 - За деца на възраст от 5 месеца до 6 месеца –   0,85 лв. 
 - За деца на възраст от 6 месеца до 10 месеца –    0,90 лв.  

       - За деца на възраст от 10 месеца до 3 години –   1,00 лв. 
 Чл.25. (Изм. с Реш. № 744/26.11.2009г.) Размерът на таксите за 
социални услуги, финансирани от общинския бюджет /без домашен 
социален патронаж/, лицата, които заплащат такси и редът за събирането 
им, се определят в съответствие с Тарифата за таксите за социалните 
услуги, финансирани от републиканския бюджет. 
 Чл.26./1/ Лица, ползващи услугите в системата на домашен социален 
патронаж, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната 
издръжка на едно лице, но не повече от 60% от личните си доходи. 
  /2/ Ветераните от войните заплащат такси в размер 30% от 
получаваната от тях пенсия, но не повече от реалната издръжка на едно 
лице. 
  /3/ Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи 
за храна, транспортни разходи за разнасяне на храна, хигиенни материали, 
както и съответната част от общите разходи за електрическа  енергия и 
вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от 
местни и чуждестранни физически и юридически лица. 
  /4/ Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето. 
  /5/ (Нова)(Реш. № 477/28.11.2012 год.)Бездомни лица и 
семейства без доход, настанени в резервно жилище за временен подслон и 
ползващи услугите на Домашен социален патронаж Сливен не заплащат 
такса.  Същата е за сметка на общинския бюджет. 
        Чл.26а.(Нов)( Реш. №246/31.05.2012 год., Изм. с Реш. № 
1200/27.03.2014год.) Лицата, ползващи почасови услуги за дейности за 
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лична помощ, в т.ч. дейности с медико-социална насоченост, комунално-
битови дейности и дейности за социална подкрепа и социално включване 
във връзка с осигуряване на устойчивост на създаденото Звено за услуги в 
домашна среда към Домашен социален патронаж – Сливен заплащат 
потребителска такса, както следва: 

    
Подоходна група 
спрямо личния 

доход на лицето 

Диференцирана  
ставка на 

потребителската 
такса за услуги 

До 130 лв. 0,19 лв./ч. 
130,01 до 195 лв. 0,22 лв./ч. 
195,01 до 260 лв. 0,26 лв./ч. 
260,01 до 325 лв. 0,31 лв./ч. 
325,01 до 390 лв. 0,34 лв./ч. 

Над 390 лв. 1,70 лв./ч. 
 

          Чл.27.(Изм. с Реш. № 94/14.02.2008г.;отм.с Реш.№133/27.03.2008 
г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.) 

           За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира 
такса на ден в размер на  5.00 лв. 
 Чл.28.(Изм. с Реш.№ 117/29.04.2004 г. )   
 (1)(Предишен текст на чл.28.)(Реш.№246/31.05.2012 год.)Таксите 
по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число , а 
тези по чл.26 – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се 
дължат./чл.92 от ЗМДТ/  
 (2) ( Нова)( Реш. №246/31.05.2012 год., Изм. с Реш. № 
1200/27.03.2014 год.) Таксите по чл.26а се начисляват и събират от 
създаденото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален 
патронаж, до 25-то  число  на  месеца,  следващ  месеца,  за  който  се 
дължат. 
 
 
 

РАЗДЕЛ  ІV 
Туристическа такса  

(Отм. с Реш. № 1136/24.01.2011год.) 
Чл.29./1/(Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) (Отм. с Реш. № 

1136/24.01.2011год.) 
           Чл.29.а( нов)(Реш.№ 368/23.12.2004 г. (Изм. с Реш. № 
766/17.12.2009г.) (Отм. с Реш. № 1136/24.01.2011год.) 


