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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: Изменение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Силистра 

 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 
В хода на прилагането на Наредбата възникна необходимост от 

изменения, касаещи дейността на общинската социална услуга Домашен 
социален патронаж /ДСП /. Необходимостта от изменения е продиктувана, 
както от настъпилите промени в сферата на социалното подпомагане, така и от 
дългогодишния опит, натрупан при управлението на двете социални услуги, 
при който ясно са се откроили обществените потребности и нагласи. 

През 2013 г. Община Силистра кандидатства с проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в което се 
предвиждаше обособяване на Звено за услуги в домашна среда към 
съществуващия Домашен социален патронаж. Съгласно Насоките за 
кандидатстване, за предоставяните почасови услуги бе необходимо всяка 
община да въведе тарифа за заплащане на такси, определени по реда на Закона 
за местните данъци и такси.  

Предвид на това, че Звеното не стартира дейността си отпадна 
необходимостта от въведената Тарифа за определяне на потребителската такса. 

До настоящия момент всички потребители на ДСП заплащат месечна 
такса. Размерът на таксата на всеки конкретен потребител се изчислява в 
зависимост от броя на дните, в които е ползвал услугата и с цел постигане на 
точност, прозрачност и яснота при нейното определяне, считаме, че е 
необходимо определянето на дневна стойност, която да формира месечната 
такса за ползваните услуги в Домашен социален патронаж. 

Гореописаните промени касаят Раздел III „Такси за детски ясли, детски 
градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални 



услуги” на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услугите в Община Силистра. 

На територията на община Силистра не функционират и не се предвижда 
разкриването на домове за социални услуги, което налага промяна на 
наименованието на раздела. 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да вземе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 9 от ЗМДТ 
приема изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услугите в Община Силистра, както следва: 
 
Раздел III се изменя, както следва: 
Било: Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери 
и други общински социални услуги 
 
Става: Такси за детски ясли, детски градини, лагери и общински социални 
услуги 
 
Чл. 24, ал. 1 се изменя, както следва: 
 
Било: Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж 
от гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово заплащат месечна такса в размер 
на 90 лв. 
 
Става: Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж заплащат 
месечна такса пропорционално на ползваните дни, като стойността на един ден 
е 3,00 /три/ лв. и включва: разходите за храна, както и част от разходите за 
перилни, хигиенни и канцеларски материали, електрическа енергия, вода и 
транспорт. 
  
Чл. 24, ал. 3 – Отменя се 
 
Чл. 24, ал. 4 се изменя, както следва: 
Било: Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, 
работно облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от 
общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода и транспорт. 
Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и 
чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на 
спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност. 
 



Става: При формиране стойността на дневните разходи се приспада 
стойността на получените даренията и завещанията от местни и чуждестранни 
физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, 
помощите от донорски програми и благотворителност. 
 
Чл. 24а – Отменя се 
 
Приложение № 2 към чл. 24а от НОАМТЦУ – Отпада 
 
 
Приложения:  
Приложение 1: Мотиви за изменение на Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услугите в Община Силистра 
Приложение 2: .Проект на изменение на Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. 
 
 
С уважение, 
 
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на община Силистра 
 
Съгласували: 
 
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ 
Зам.-кмет „Финанси и икономика“ при Община Силистра 
 
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Силистра 
 
РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ 
Секретар на Община Силистра 
 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
Директор на Дирекция „Финанси“ при Община Силистра 
 
Изготвил: 
Мирослава Моллова-Димова 
Гл. експерт „СИРЛНСП“ при Община Силистра 


