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Относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Силистра  

 
 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  
 
Във връзка с Решение №4261/17.04.2015 г. на ВАС са постъпили предложения 

за промяна в цени на услуги от ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” при 
Община Силистра.   

С Решение № 882 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с 
Протокол №35 от 30.01.2014г. е въведена цена на услуга „хранене на 5- и 6- 
годишните деца в ОДЗ и ЦДГ”, в размер на 1,40 лв. на присъствен ден, с което беше 
спазена правната норма на  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, регламентираща 
задължителния характер на предучилищната подготовка на 5- и 6-годишните деца, 
която се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни 
групи в училищата, като родителите или настойниците не заплащат такса за 
обучението. 

Горецитираното Решение беше оспорвано със Заповед №АК-02-4/12.02.2014г. 
на Областен управител на област Силистра и беше върнато за ново преразглеждане от 
Общински съвет – Силистра. С Решение №944, взето на заседание с Протокол №36 от 
27.02.2014г., Общински съвет-Силистра потвърди свое Решение №882 от 
30.01.2014г.; 

По оспорваното Решение №882/30.01.2014г. бе образувано производство по 
реда на чл.185 от АПК в Административен съд – Силистра, който със свое Решение 
№44 от 24.06.2014г. отмени т.17 от Приложение №1 към чл.49 от НОАМТЦУ, приета 
с Решение №882/30.01.2014г. за периода от 15.09. до 31.05. включително. За периода 
01.06. до 14.09. включително на съответната година, т.е. периода на лятната ваканция 
върна за преразглеждане в Общински съвет – Силистра т.17  от Приложение №1 към 
чл.49 от НОАМТЦУ, като се спазят изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА за 
осигуряване на 14-дневен срок за възражения и предложения.  



С Решение №1133, взето с Протокол №41 от 31.07.2014г. Общински съвет – 
Силистра прие цените на услуги в т.17 от Приложение №1 към чл.49 от НОАМТЦУ 
да се начисляват от 01.06. до 14.09. включително на съответната година. 

Общински съвет - Силистра обжалва Решение №44 от 24.06.2014г. на 
Административен съд – Силистра пред Върховен административен съд на Република 
България. 

Върховен административен съд на Република България постанови със свое 
Решение №4261 от 17.04.2015г., че Решение №44 от 24.06.2014г. Административен 
съд – Силистра е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да бъде 
оставено в сила. В изпълнение Решение №4261 от 17.04.2015г. на Върховен 
административен съд на Република България от 17.04.2015г. в ЦДГ/ОДЗ не се 
начислява  цена на услуга „хранене на 5- и 6- годишни деца в ОДЗ и ЦДГ”  за 
периода 15.09. включително до 31.05. включително в подготвителните групи. 

В мотивите за своето решение Административен съд - Силистра счита, че: 
„подготвителното обучение приключва на 31.05.“; и ползването на детска градина за 
децата по чл.20, ал.1 от ЗНП през „ваканционните месеци“ е по желание на 
родителите/настойниците. Това ползване представлява долълнителна услуга  по 
смисъла на чл. 30. Ал. 5 от ППЗНП, за която родителите/настойниците дължат 
заплащане на такса, на основание на чл. 19, ал.2 от ЗНП“. С тези мотиви 
Административен съд –Силистра прави извода, че: „приетата такса, именувана „цена 
на услуга“ се дължи в периода на незадължителна подготовка, а именно 01.06. до 
14.09. включително.“ 

Понастоящем за ползване на детски градини на територията на Община 
Силистра родителите или настойниците на 3-4 годишните деца заплащат следната 
такса: 6,00 лв.+N х 2,20 лв., като N e броя на присъствените дни в месеца и 6,00 лв.+N 
х 1.40 лв. за селата Проф.Иширково, Брадвари, Йорданово и Бабук, като N e броя на 
присъствените дни в месеца.  

Предложения за промяна в цени на услуги са постъпили и от Общинско 
предприятие „Регионално депо за битови отпадъци“ Силистра, като възниква 
необходимост от допълнение и изменение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра. 

1. В Раздел ІІІ. Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални 
грижи, лагери и други общински социални услуги, в чл.20, ал.1 да се добави 
нова точка- „2б. За 5- и 6- годишните деца в ЦДГ/ОДЗ -в размер на 6.00лв. + 
N х 2.20 лв. като N – е броят на присъствените дни и 6,00 лв.+N х 1.40 лв. за 
селата Проф. Иширково, Брадвари, Йорданово и Бабук, като N e броя на 
присъствените дни в месеца, за периода 01.06. до 14.09. включително, както 
и за утвърдените със заповед на Министъра на образованието ученически 
ваканции, за съответната година;“ 

2.  В Глава трета да се отмени ал.2. към чл. 49. 
3. В Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ   I. ФУНКЦИЯ 

„ОБРАЗОВАНИЕ” да се отмени т. 17. 
4. В Приложение №1 към чл. 49 от НОАМТЦУ , Общинско предприятие 

„Регионално депо за битови отпадъци“, допълнение на списъка с пътно-
строителни машини за извършване на услуги на физически и юридически 
лица. 



 
Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: 
 

Било Става 
Чл.20. За ползване на детски ясли и детски 
градини родителите или настойниците дължат 
месечни такси в размер на: 

Чл.20. За ползване на детски ясли и детски 
градини родителите или настойниците дължат 
месечни такси в размер на: 
т. 2 б (Нова с Решение №…..  на Общински 
съвет Силистра) За 5- и 6- годишните деца в 
ЦДГ/ОДЗ -в размер на 6.00лв. + N х 2.20лв. 
като N – е броят на присъствените дни и 6,00 
лв.+N х 1.40 лв. за селата Проф.Иширково, 
Брадвари, Йорданово и Бабук, като N e броя 
на присъствените дни в месеца, за периода 
01.06. до 14.09. включително, както и за 
утвърдените със заповед на Министъра на 
образованието ученически ваканции, за 
съответната година. 

Чл. 49, ал. 2. (Нова с Решение № 1133 от 
31.07.2014г. на ОБС) Цените на услуги в т. 17 от 
приложение № 1 се събират от 01.06 
включително до 14.09 включително. 

Чл. 49, ал. 2 (Отменена с Реш. №…..на 
Общински съвет Силистра) 

 
Приложение № 1 към чл. 49 

Било: Става: 
 

I. ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ” 

   
I. ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ” 

  

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 ; 

- 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.; 

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

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

17 
(Отменена с Реш. №…..на 
Общински съвет Силистра) 

  



- 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 

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

 
ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО 
ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ” 

   
ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” 

  

    5.5  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра)  Булдозер 
„Дреста ТД 25 М“ 

  

    5.5.1  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра)Разстилане и 
запръстяване на неопасни 
отпадъци  

1м/ч. 131,35 
лв. без 
ДДС;   

    5.5.2  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра)Работа на 

1м/ч. 131,35 
лв. без 
ДДС 



строителна площадка;   
    5.6  (Нова Реш. №……… на 

Общински съвет 
Силистра) Компактор 
„Дреста 534 ELA“ 

  

    5.6.1  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра) Разстилане и 
запръстяване на неопасни 
отпадъци  

1м/ч. 131,35 
лв. без 
ДДС;   

    5.6.2  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра) Работа на 
строителна площадка;   

1м/ч. 131,35 
лв. без 
ДДС 

    5.7  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра) Багер 
„Хидромек“ 

  

    5.7.1  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра)Събаряне на 
стари сгради; 

1м/ч. 48,00 
лв. без 
ДДС 

    5.7.2  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра)Товарене на 
строителни отпадъци и 
изкопни земни маси; 

1м/ч. 48,00 
лв. без 
ДДС 

    5.7.3  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра)Прокопаване на 
канали  

1м/ч. 48,00 
лв. без 
ДДС 

    5.7.4  (Нова Реш. №……… на 
Общински съвет 
Силистра)Изкореняване 
на дървета от всички 
видове; 

за 1 
брой 

2,50 
лв. без 
ДДС 

 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните  

 
Р Е Ш Е Н И Я:  

 
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във 

връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс приема 
допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги в Община Силистра. 
 
§ 1. Създава нова т. 2 б към ал. 1, в  чл. 20 от НОАМТЦУ в Община Силистра 
със следния текст: 
„т. 2 б (Нова с Решение №…..  на Общински съвет Силистра) За 5- и 6- 
годишните деца в ЦДГ/ОДЗ -в размер на 6.00лв. + N х 2.20лв. като N – е броят на 
присъствените дни и 6,00 лв.+N х 1.40 лв. за селата Проф.Иширково, Брадвари, 



Йорданово и Бабук, като N e броя на присъствените дни в месеца, за периода 
01.06. до 14.09. включително, както и за утвърдените със заповед на Министъра 
на образованието ученически ваканции, за съответната година.“ 
 
§ 2. Отменя ал. 2 в чл. 49 от НОАМТЦУ в Община Силистра 
§ 3. Отменя т. 17 в Приложение №1 към чл. 49 I. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” : 
§ 4. В Приложение №1 към чл. 49, ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “РЕГИОНАЛНО 
ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”- допълва текста на т. 5, както следва: 
„5.5 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра)  Булдозер „Дреста ТД 25 
М“ 
5.5.1(Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра)Разстилане и 
запръстяване на неопасни отпадъци с цена на 1м/ч. – 131,35 лв. без ДДС;   
5.5.2(Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра)Работа на строителна 
площадка с цена на 1 м/ч. – 131,35 лв. без ДДС;   
5.6 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра) Компактор „Дреста 534 
ELA“ 
5.6.1 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра) Разстилане и 
запръстяване на неопасни отпадъци с цена на 1м/ч. – 131,35 лв. без ДДС;   
5.6.2 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра) Работа на строителна 
площадка с цена на 1 м/ч. – 131,35 лв. без ДДС ;   
5.7 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра) Багер „Хидромек“ 
5.7.1 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра)Събаряне на стари 
сгради с цена за 1 м/ч. -48,00 лв. без ДДС; 
5.7.2 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра)Товарене на строителни 
отпадъци и изкопни земни маси с цена за 1 м/ч. 48,00 лв. без ДДС; 
5.7.3 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра)Прокопаване на канали 
с цена 1 м/ч. – 48,00 лв. без ДДС; 
5.7.4 (Нова Реш. №……… на Общински съвет Силистра)Изкореняване на 
дървета от всички видове с цена за 1 брой – 2,50 лв. без ДДС;“ 
 
 
С уважение, 
  
ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ 
За Кмет на Община Силистра  
(На основание Заповед№789/12.05.2015 г.) 
 
Съгласували:  
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Димо Стоев, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 
 
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
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