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До 
Председателя  
На Общински съвет 
Гр. Силистра 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

от д-р  Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра 
 

 
Относно:  Промени в текстовете на Раздел ІІІ – „Такси за детски ясли, детски градини, домове за 
социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги  
 
Уважаеми господин Председател, 
 

Съгласно чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за народната просвета и чл. 30, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета от учебната 2003-2004 година за 6-годишните, а от 
учебната 2010-2011 година за 5-годишните деца предучилищната подготовка преди постъпването им 
в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. 
Правната норма регламентира предучилищната подготовка на децата да се осъществява в 
подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите 
или настойниците не заплащат такса за обучението. 
 Понастоящем за ползване на детски градини на територията на Община Силистра родителите 
или настойниците заплащат следната такса: 6,00 лв.+N х 2,20 лв., като N e броя на присъствените 
дни в месеца. 
 От учебната 2003-2004 година /за 6- годишните / и от 2010-2011 година /за 5-годишните / до 
сега децата, които посещават детските градина в Община Силистра заплащат само стойността на 
променливата част от горе цитираната такса, т.е. 2,20 лв., пропорционално на присъствените дни в 
месеца. През годините този размер е бил различен, като понастоящем е 2,20 лв. за детските градини 
в гр. Силистра и селата Айдемир и Калипетрово и 1.40 лв. за селата Проф.Иширково, Брадвари, 
Йорданово и Бабук. 
 За финансовата 2013 година начислените разходи за държавна и местна дейност за ЦДГ/ОДЗ 
в общината са в размер на 3 112 284 лв., изразходвани за отглеждането, възпитанието и обучението 
на 1411 деца, съгласно данните от информационната система на Министерството на образованието и 
науката АдминМ към 01.01.2013 г.. т. е. годишният стандарт за издръжка на едно дете в общинска 
детска градина е 2 206 лв.  

Съгласно Решение № 20 от 10 януари 2013 г. за изменение на Решение №327 на Министерски 
съвет от 2012 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и 
на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните 
от държавата дейности през 2013 г., изменено с Решение № 850 на Министерски съвет от 2012 г. 
единният разходен стандарт за дете в подготвителна група в детска градина, обединено детско 
заведение или училище е бил 1760 лв. /80% от изразходваните средства/ 

Горецитираното Решение № 20 предоставя от държавния бюджет за всяко дете от 
подготвителните групи и по 72 лв. добавка за подпомагане храненето или общо средства в размер на 
48 096 лв.  

 Разликата от 374 лв. за едно дете между предоставените от държавата средства и 
изразходваните чрез общинския бюджет са от местни приходи на общината или за децата от 

 



подготвителните групи в детските градини са 249 832 лв. за 668 деца. /информационна система на 
МОН АдминМ към 01.01.2013 г./  

                                                                                                                                                                            
През настоящата учебна година в детските градини на територията на Община Силистра се 

отглеждат, обучават и възпитават 350- 5-годишни и 325- 6-годишни деца или общо 675 деца, 
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Единният разходен стандарт за дете в 
подготвителна група за 2014 г. е 1783 лв., а добавката за подпомагане храненето на дете е 72 лв. 
или осигурените от държавния бюджет средства за едно дете са 1855 лв. 

Имайки предвид начислените разходи за едно дете в детска градина през 2013 г. и 
осигурените от държавата средства се получава разлика от 351 лв. на дете или 236 925 лв. за 675 
деца, които трябва да се осигурят от местни приходи на общината през 2014 г. 

В целодневните детски градини храненето е четирикратно в изпълнение изискванията на 
Наредба № 6 на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на децата на 
възраст от 3 до 7 години в детските заведения. Законът за народната просвета регламентира 
определени изисквания, при които се осъществява задължителната предучилищна подготовка, едно 
от които е осигурено столово хранене при целодневна организация на предучилищната подготовка. 

Направеният анализ показва, че средствата за храна на децата в подготвителните групи не са 
включени в стандарта и с осигурените средства от 72 лв. годишно на дете се поемат само част от 
разходите за храна. Родителите или настойниците на децата заплащат само за предоставяните  
услуги за отглеждане и възпитание извън обхвата на образователната услуга по подготовката им 
за училище, финансирана със средствата по единните разходни стандарти. 

Ето защо през 2014 г. родителите или настойниците на 5-6 годишните деца трябва да 
заплащат по 1,40 лв. на ден за храна, като дофинансират  разликата между предоставените от 
държавата средства и тези, осигурени от местни приходи на общината. 

Предвид на това е необходимо средствата за предоставената услуга да се регламентират в 
Приложение 1 към чл. 49 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги в Община Силистра. 

Във връзка с постъпили предложения от родители на деца близнаци и след направен 
финансов анализ на бюджета  във функция „Здравеопазване“ е необходимо да се направят корекции 
в НОАМТЦУ, касаещи таксите за ползване на детска млечна кухня, а именно да се освободят 
родителите или настойниците на децата близнаци от постоянната дневна такса, в размер на 0,50лв. 
 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет-Силистра да вземе следното  
 

РЕШЕНИЕ 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за народната просвета и чл. 30, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета, изменя Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги , както следва: 
 

БИЛО СТАВА 
Чл.20. (1)/Изм.- Решение № 1089 на Общински 
съвет от 25.02.2010 г., Изм.- 
Решение № 1115 на Общински съвет от 
25.03.2010 г. и Решение № 1426 на 
Общински съвет от 25.11.2010 г., изм. Решение 
№1588/21.03.2011 на ОбС 
Силистра, изм. - Решение №108 на ОбС 
Силистра от 26.01.2012 г./ За ползване на 
детски ясли и детски градини родителите или 
настойниците дължат месечни такси в размер на: 
1. Детски ясли – в размер на N х 2.30 лв., като N - 
е броя на присъствените дни; 
2. Детски градини - в размер на 6.00 лв. + N х 
2,20 лв. като N - е броя на присъствените дни; 

 Чл.20. (1)/Изм.- Решение № 1089 на Общински 
съвет от 25.02.2010 г., Изм.- 
Решение № 1115 на Общински съвет от 25.03.2010 
г. и Решение № 1426 на 
Общински съвет от 25.11.2010 г., изм. Решение 
№1588/21.03.2011 на ОбС 
Силистра, изм. - Решение №108 на ОбС Силистра 
от 26.01.2012 г./ За ползване на детски ясли и 
детски градини родителите или настойниците 
дължат месечни такси в размер на: 
1. Детски ясли – в размер на N х 2.30 лв., като N - е 
броя на присъствените дни; 
2. Детски градини – за 3-4 годишните деца- в 
размер на 6.00 лв. + N х 2,20 лв. като N - е броя на 



2а. Детските градини в селата Йорданово, 
Брадвари, Проф. Иширково и Бабук – в 
размер на 6.00 лв. + N х 1,40 лв. като N - е броя 
на присъствените дни; 
3. Родителите /настойниците на деца/, 
подлежащи на задължително обучение 
две години преди постъпването им в I клас в 
целодневните подготвителни групи 
към детските градини заплащат 2.20 лв. на 
присъствен ден за хранене, отглеждане и 
възпитание; 
3а. Родителите /настойниците на деца/, 
подлежащи на задължително обучение две 
години преди постъпването им в I клас в 
целодневните подготвителни групи към 
детските градини в селата Йорданово, 
Брадвари, Проф. Иширково и Бабук 
заплащат 1.40 лв. на присъствен ден за 
хранене, отглеждане и възпитание 
4. /отменена Решение № 1304 на Общински съвет 
от 29.07.2010 г/ 
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто 
намаление за: 
1. Деца с родители или настойници – трайно 
безработни; 
2. Деца сираци или деца с един родител; 
3. /Изм. - Решение № 1304 на Общински съвет от 
29.07.2010 г./ Деца, чиито родители са редовни 
студенти ; 
4. Когато две деца от едно семейство са приети в 
едно или в различни детски заведения, таксата за 
второто се заплаща с 50 на сто намаление; 
(3) Когато децата в едно семейство са повече от 
две, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за 
първото и със 75 на сто намаление – за второто 
дете. Действието на този текст е в сила, когато 
всички деца от семейството ползват 
детската градина или детска ясла.; 
(3а) /нова Решение № 1304 на Общински съвет 
от 29.07.2010 г./ Когато децата в едно семейство 
са повече от две и първото е задължителна 
училищна възраст, таксата за второто се заплаща 
с 50 на сто намаление; 
(4) /Изм. - Решение № 1304 на Общински 
съвет от 29.07.2010 г., Решение №1426 на 
Общински съвет от 25.11.2010 г./ Ал.2, ал.3 и 
ал.3а действат и по отношение на децата, 
подлежащи на задължително обучение две 
години преди постъпването им в І клас в 
целодневните подготвителни групи към 
детските градини ; 
(5) Необходими документи за плащане на такса с 
намаление: 
1. Документ от Бюрото по труда – в случаите по 
чл.20, ал.2, т.1; 
2. Копие от акт за раждане на детето или акт за 

присъствените дни; 
2а. За 3-4 годишните деца в детските градини в 
селата Йорданово, Брадвари, Проф. Иширково и 
Бабук – в размер на 6.00 лв. + N х 1,40 лв. като N - 
е броя на присъствените дни; 
3. Отм. с Решение…. 
 
 
 
 
 
3а. Отм. с Решение….. 
 
 
 
 
 
 
 
4. /отменена Решение № 1304 на Общински съвет 
от 29.07.2010 г/ 
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто 
намаление за: 
1. Деца с родители или настойници – трайно 
безработни; 
2. Деца сираци или деца с един родител; 
3. /Изм. - Решение № 1304 на Общински съвет от 
29.07.2010 г./ Деца, чиито 
родители са редовни студенти ; 
4. Когато две деца от едно семейство са приети в 
едно или в различни детски заведения, таксата за 
второто се заплаща с 50 на сто намаление; 
(3) Когато децата в едно семейство са повече от 
две, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за 
първото и със 75 на сто намаление – за второто 
дете. Действието на този текст е в сила, когато 
всички деца от семейството ползват детската 
градина или детска ясла; 
(3а) /нова Решение № 1304 на Общински съвет от 
29.07.2010 г./ Когато децата в едно семейство са 
повече от две и първото е задължителна училищна 
възраст, таксата за второто се заплаща с 50 на сто 
намаление; 
4) Отм. с Решение…. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Необходими документи за плащане на такса с 
намаление: 
1. Документ от Бюрото по труда – в случаите по 
чл.20, ал.2, т.1; 
2. Копие от акт за раждане на детето или акт за 



смърт на единия /двамата/ 
родители– в случаите по чл.20, ал.2, т.2; 
3. /Изм. - Решение № 1304 на Общински съвет от 
29.07.2010 г./, Служебна 
бележка от ВУЗ – в случаите по чл.20, ал.2, т.3; 
4. Копие от акт за раждане на децата и служебна 
бележка от друга детска 
градина /ясла/ - в случаите по чл.20, ал.2, т.4.; 
(6) /Изм. – Решение № 1089 на Общински 
съвет от 25.02.2010 г./ Месечна такса за лица, 
ползващи храна, приготвена от ДМК – 0,50 
лв. за ден + стойността на храната. 

смърт на единия /двамата/ родители– в случаите 
по чл.20, ал.2, т.2; 
3. /Изм. - Решение № 1304 на Общински съвет от 
29.07.2010 г./, Служебна бележка от ВУЗ – в 
случаите по чл.20, ал.2, т.3; 
4. Копие от акт за раждане на децата и служебна 
бележка от друга детска градина /ясла/ - в 
случаите по чл.20, ал.2, т.4.; 
(6) Отм. с Решение….. 
 
 
 
 

 Създава нов: 
Чл.20а За ползване на Детска млечна кухня 
родителите или настойниците дължат дневна 
такса - 0,50лв. и стойността на храната за деня. 

Чл. 21. (1). /Изм. - Решение № 1304 от 29.07.2010 
г., Решение № 1679 от 26.05.2011 г., Решение № 
172 от 29.03.2012 г. на Общински съвет/ Не се 
заплаща такса за: 
1. децата, чиито родител/и са с трайно 
неработоспособност от 71% до 100%, децата на 
загинали при производствени аварии и природни 
бедствия; 
2. /Изм. - Решение № 172 от 29.03.2012 г./децата 
със заболявания и увреждания с 50 и над 50 % по 
решение на ДЕЛК /ТЕЛК / НЕЛК, съгласно 
Наредбата за медицинската експертиза, приета с 
ПМС № 87 от 05.05.2010 г.; 
3. трето и следващо дете на многодетни 
родители; 
4. близнаци, тризнаци и т.н.; 
5. при отсъствие на детето повече от 30 дни при 
условие, че родителя е уведомил писмено 
директора.; 
(2) /Изм. - Решение № 1304 от 29.07.2010 г., 
Решение № 1426 от 25.11.2010 г., 
Решение № 600 от 27.06.2013г. на ОбС 
Силистра / Действието, произтичащо от 
ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5 се отнася и за децата, 
подлежащи на задължително обучение две 
години преди постъпването им в І клас в 
целодневните подготвителни групи към 
детските градини и те не заплащат 2,20 лв. 
или 1,40 лв. на присъствените дни в месеца.; 
 
(3) /Изм. - Решение № 1304 от 29.07.2010 г., 
Решение № 172 от 29.03.2012 г.на Общински 
съвет/ Необходими документи за освобождаване 
от такса: 
1. Копие от документ от ЛКК, копие от акт за 
раждане, копие от акт за смърт 
– за случаите по чл.21, ал.1, т.1; 
2. /Изм. и доп. - Решение № 172 от 29.03.2012 г./ 
Копие от експертно решение 

Чл. 21. (1). /Изм. - Решение № 1304 от 29.07.2010 
г., Решение № 1679 от 26.05.2011 г., Решение № 
172 от 29.03.2012 г. на Общински съвет/ Не се 
заплаща такса по чл. 20 за: 
1. децата, чиито родител/и са с трайно 
неработоспособност от 71% до 100%, децата на 
загинали при производствени аварии и природни 
бедствия; 
2. /Изм. - Решение № 172 от 29.03.2012 г./децата 
със заболявания и увреждания с 50 и над 50 % по 
решение на ДЕЛК /ТЕЛК / НЕЛК, съгласно 
Наредбата за медицинската експертиза, приета с 
ПМС № 87 от 05.05.2010 г.; 
3. трето и следващо дете на многодетни родители; 
4. близнаци, тризнаци и т.н.; 
5. при отсъствие на детето повече от 30 дни при 
условие, че родителя е уведомил писмено 
директора.; 
 
(2) Отм. с Решение….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) /Изм. - Решение № 1304 от 29.07.2010 г., 
Решение № 172 от 29.03.2012 г.на Общински 
съвет/ Необходими документи за освобождаване 
от такса: 
1. Копие от документ от ЛКК, копие от акт за 
раждане, копие от акт за смърт – за случаите по 
чл.21, ал.1, т.1; 
2. /Изм. и доп. - Решение № 172 от 29.03.2012 г./ 
Копие от експертно решение на 



на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл.21, 
ал.1, т.2; 
3. /Изм. и доп. - Решение № 172 от 29.03.2012 г./ 
Копие на актовете за раждане на всички деца или 
удостоверение за семейно положение и членове 
на семейството, издадено от общината и копие на 
съдебно решение за предоставяне /отнемане на 
родителски права. - за случаите по чл. 21, ал. 1, т. 
3; 
4. Копие от актовете за раждане на всички деца – 
за случаите по чл.21, ал.1,т.4; 
5. Писмена молба – декларация до директора на 
детската градина и ясла- за случаите по чл.21, 
ал.1, т.5; 
(4) Заплащането на намаления размер на таксата 
или освобождаването от такса започва от месеца, 
следващ месеца от подаване на декларацията. 
(5) /нова - Решение № 1304 на Общински съвет 
от 29.07.2010 г./ При преместване на детето от 
една детска градина/ ясла в друга на територията 
на общината, родителите/ настойниците 
задължително представят на директора на 
приемащата детска градина/ ясла служебна 
бележка за платена такса в предишното 
детско заведение; 
(6) /нова - Решение № 1304 на Общински съвет 
от 29.07.2010 г./ При записване на дете за ученик 
в І клас в училищата на територията на 
общината, родителите/ настойниците 
задължително представят на директора на 
училището служебна бележка за платена такса в 
детската градина; 

ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл.21, ал.1, 
т.2; 
3. /Изм. и доп. - Решение № 172 от 29.03.2012 г./ 
Копие на актовете за раждане на всички деца или 
удостоверение за семейно положение и членове на 
семейството, издадено от общината и копие на 
съдебно решение за предоставяне /отнемане на 
родителски права. - за случаите по чл. 21, ал. 1, т. 
3; 
4. Копие от актовете за раждане на всички деца – 
за случаите по чл.21, ал.1,т.4; 
5. Писмена молба – декларация до директора на 
детската градина и ясла- за случаите по чл.21, ал.1, 
т.5; 
(4) Заплащането на намаления размер на таксата 
или освобождаването от такса започва от месеца, 
следващ месеца от подаване на декларацията. 
(5) /нова - Решение № 1304 на Общински съвет от 
29.07.2010 г./ При преместване на детето от една 
детска градина/ ясла в друга на територията на 
общината, родителите/ настойниците 
задължително представят на директора на 
приемащата детска градина/ ясла служебна 
бележка за платена такса в предишното 
детско заведение; 
(6) /нова - Решение № 1304 на Общински съвет от 
29.07.2010 г./ При записване на дете за ученик в І 
клас в училищата на територията на общината, 
родителите/ настойниците задължително 
представят на директора на училището служебна 
бележка за платена такса в детската градина; 

 Създава нов: 
Чл. 21а Не се заплаща дневна такса по чл.20а от 
родителите или настойниците на близнаци, 
тризнаци и т.н.;  

 
Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ 

БИЛО СТАВА 
Дирекция «Хуманитарни дейности» Дирекция «Хуманитарни дейности» 

I. Функция «Образование» I. Функция «Образование» 
 № Наименование на 

услугата 
Мярка Размер 

 17. - Хранене  за 5-6 год. 
деца в  ЦДГ/ОДЗ; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ с родители или 
настойници – трайно 
безработни; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ- сираци или 
деца на 5-6 г. с един 
родител; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ, чиито родите-
ли са редовни студенти ; 

лв./ден 
 
 
лв./ден 
 
 
лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 

1,40 лв. 
 
 
0,70 лв. 
 
 
0,70 лв. 
 
 
 
0,70 лв. 
 
 



- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ в случаите, 
когато две деца от едно 
семейство са приети в 
едно или в различни 
детски заведения и едно-
то е на 5-6 год.; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ, в случаите, 
когато децата в едно 
семейство са по-вече от 
две и едното е на 5-6 
год.; 
- Хранене на 5-6 год. 
деца в ЦДГ/ОДЗ, чиито 
родител/и са с трайна 
неработоспособност от 
71% до 100%, 5-6 г. деца 
на загинали при произ-
водствени аварии и 
природни бедствия; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ със заболя-
вания и увреждания с 50 
и над 50 % по решение 
на ДЕЛК /ТЕЛК / НЕЛК,  
- Хранене на трето и 
следващо дете на 5-6 г. в 
ЦДГ/ОДЗ.; 
- Хранене на 5-6 г. близ-
наци, тризнаци и т.н. в 
ЦДГ/ОДЗ; 
- Хранене при отсъствие 
на 5-6 г. дете в ЦДГ 
/ОДЗ повече от 30 дни 
при условие, че родителя 
е уведомил писмено 
директора на детската 
градина.; 

лв./ден 
 
 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
лв./ден 
 
 
лв./ден 
 
 
 

0,70 лв. 
 
 
 
 
 
 
0,70 лв. 
 
 
 
 
 
0,00 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 лв. 
 
 
 
 
0,00 лв. 
 
 
0,00 лв. 
 
 
0,00 лв. 
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