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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИЛИСТРА

Г-ЖА МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги.

Уважаема г-жо Димитрова,

Народното събрание на Република България прие Закон за предучилищното и
училищното образование /ЗПУО/ (обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.).

Чл.  298  от Закона регламентира,  че издръжката на децата в предучилищното
образование в общинските детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет
и със средства от общинския бюджет, като родителите на децата заплащат такси за издръжка
на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.

Решение № 859  от 3  ноември 2015  год.  за изменение на Решение № 276  на
Министерски съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. регламентира финансираните
от държавата дейности в частта „Целодневни детски градини и обединени детски заведения
(ОДЗ), в т. ч. подготвителни групи, а именно: „Заплати, други възнаграждения и плащания
за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели, средствата по чл. 4 и 25
от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и средства за издръжка на децата от
подготвителните групи, съгласно чл. 20 от Закона за народната просвета“.

Същевременно с § 36 на Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО се правят
допълнения в чл. 6, ал. 1 на Закона за местните данъци и такси, а именно:

- Добавя се нова буква „г“ - „за дейности по отглеждане и възпитание в
задължителното предучилищно образование за ползване на детска градина или
училището извън финансираните от държавата дейности“;

- Добавя се нова буква „з“ – „за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона
за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от
държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа на личностното
развитие“.
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Със сега действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги родителите на децата, посещаващи общинските детски градини заплащат
следните такси:

- яслена група в детска градина- N x 2,30 лв., като N  е броя на присъствените дни;
- 3-4 годишни деца- 6,00 лв. + N x 2,20 лв., като N  е броя на присъствените дни;
- 3-4 годишни деца в селата Бабук, Брадвари, Йорданово и Проф. Иширково- 6,00

лв. + N x 1,40 лв., като N  е броя на присъствените дни;
- 5-6 годишните деца- 6,00 лв. + N x 2,20 лв., като N  е броя на присъствените дни за

периода от 01.06. до 14.09., както и за утвърдените със заповед на Министъра на
образованието ученически ваканции за съответната година;

- 5-6  годишните деца в селата Бабук,  Брадвари,  Йорданово и Проф.  Иширково -
6,00 лв. + N x 1,40 лв., като N  е броя на присъствените дни за периода от 01.06. до
14.09., както и за утвърдените със заповед на Министъра на образованието
ученически ваканции за съответната година;

Внесените такси за ползване на детска градина за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и от 01.01.
до 31.07.2016 г. са както следва:

Период-
деца

01.01.-31.12.2013 г. 01.01.-31.12.2014 г. 01.01.-31.12.2015 г. 01.01.-31.07.2016 г.

Общо: 302 963,53 279 794,87 лв. 234 938,47 лв. 119 743,05 лв

Броят на децата, които са ползвали детска градина за горепосочените периоди е в
рамките на около 1400 деца -списъчен състав. Малък спад има към 01.01.2016 г.- 1355 деца.
През финансовата 2013 г. децата от задължителните подготвителни групи заплащаха през
цялата година такси, каквито заплащат и 3-4 годишните деца. С Решение №882, протокол №
35/30.01.2014 г. на Общински съвет -Силистра е премахната такса за ползване на детска
градина за 5-6 годишните деца и е въведена цена на услуга „хранене на 5-6 год. деца“, в
размер на 1,40 лв. на присъствен ден. Последва период, през който това Решение беше
оспорвано от Областен управител на Силистра. Решения на Административен съд- Силистра
и Решение на Върховен административен съд на Република България постановиха отмяната
на въведена цена на услуга „хранене на 5-6 год. деца“ за периода 15.09.-31.05. на учебната
година. С Решение № 1133, протокол №41/31.07.2014 г. Общински съвет- Силистра
определи цена на услуга „хранене на 5-6 год. деца“ за периода 01.06.-14.09. т.е. през лятната
ваканция. До 17.04.2015 г. родителите на децата от подготвителните групи заплащаха тази
услуга. С Решение № 1439, протокол № 53/28.05.2015 г. Общински съвет- Силистра отмени
цената на услуга „хранене на 5-6 год. деца“ и въведе такса ползване на детска градина в
размер, какъвто плащат и 3-4 годишните деца, като запази периода, през който се дължи
таксата, а именно от 01.06. до 14.09. на календарната година.

Анализирайки горепосочените данни за приходите от такси за ползване на детска
градина в контекста на случилите се административни постановления през 2014-2016 година
се вижда, че приходите от такси за детска градина драстично намаляват. В същото време
разходите за храна остават в приблизително еднакви стойности, а именно:

Финансова
година

Разход за храна
/ лв.

2013 375 008,11
2014 345 801,61
2015 359 329,96

до 30.06.2016 212 017,45

Съпоставяйки средствата от такси за ползване на детска градина през 2013 г. /302 963,53 лв./
и средствата изразходвани за хранене на децата през същата година /375 008,11 лв./ се



вижда, че общината в голяма степен покрива разходите за храна с приходите от такси. От
общинския бюджет се осигуряват ежегодно таксите за ползване на детска градина на около
100-120 деца, които съгласно НОАМТЦУ са освободени изцяло или частично от заплащане.

Промените в Закона за местните данъци и такси налагат промени в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта „Такси за
детски ясли, детски градини, лагери и общински социални услуги“ и  частност ползване на
детски градини от деца на задължителна предучилищна възраст. Възстановяването на
таксата за детска градина за подготвителните групи такава, каквато е била преди 2014 г. ще
приведе НОАМТЦУ в съответствие с по-горна степен нормативни документи и ще осигури
максимално възстановяване на част от изразходваните средства по предоставяна на
услугата.

Предвид гореизложеното, правя предложение Общински съвет - Силистра да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 6, ал. 1, буква „г“ и чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси, във връзка с чл. 298 от Закона за предучилищното и училищното образование и
изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги, както следва:

БИЛО СТАВА

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират
следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади и улични
платна, и терени с друго предназначение;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове
за социални грижи,
лагери, общежития и други общински социални
услуги;

1. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
4. за технически услуги;
5. за административни услуги;
6. за откупуване на гробни места;
7. (Отм. Решение №1588/21.03.2011 на ОбС
Силистра)

8. други местни такси, определени със закон.

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират
следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади и улични
платна, и терени с друго предназначение;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове
за социални грижи, лагери, общежития и други
общински социални услуги;
3а. нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016
г.) за дейностите по отглеждане и възпитание в
задължителното предучилищно образование за
ползване на детската градина или училището извън
финансираните от държавата дейности;
1. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
4. за технически услуги;
5. за административни услуги;
6. за откупуване на гробни места;
7. (Отм. Решение №1588/21.03.2011 на ОбС Силистра)
8. нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)
за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона
за предучилищното и училищното образование,
които не се финансират от държавния бюджет и се
осъществяват от центровете за подкрепа за
личностно развитие;
9. други местни такси, определени със закон.

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

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



№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.(Изм. - Решение № 1037 на ОбС Силистра от
24.04.2014г.) Детска ясла и яслена група в ОДЗ – в
размер на N х 2.30 лв., като N - е броя на
присъствените дни;
2. (Изм. - Решение № 882 на ОбС Силистра от
30.01.2014г.,изм. - Решение № 1037 на ОбС Силистра
от 24.04.2014г.) Детски градини/ОДЗ – за 3-4
годишните деца- в размер на 6.00 лв. + N х 2,20 лв.
като N - е броя на присъствените дни;
2а. (Изм. - Решение № 882 на ОбС Силистра от
30.01.2014 г.) 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;
2б. (Нова с Решение № 1439 от 28.05.2015г. на ОбС
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.

Силистра от 26.01.2012 г.) За ползване на детски ясли и
детски градини родителите или настойниците дължат
месечни такси в размер на:
1.(Изм. - Решение № 1037 на ОбС Силистра от
24.04.2014г.) Детска ясла и яслена група в детска
градина – в размер на N х 2.30 лв., като N - е броя на
присъствените дни;
2. (Изм. - Решение № 882 на ОбС Силистра от
30.01.2014г.,изм. - Решение № 1037 на ОбС Силистра
от 24.04.2014г.) Детски градини- в размер на 6.00 лв. +
N х 2,20 лв. като N - е броя на присъствените дни;

2а. (Изм. - Решение № 882 на ОбС Силистра от
30.01.2014 г.) Детски 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;

2б Отм. с Решение…..

ДЕНКА МИХАЙЛОВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
/на основание Заповед № ЗК - 1435 от 08.09.2016 г./

Николай Николов
Директор Дирекция „Правна“ и
ЗА Секретар на Община Силистра
/на основание Заповед № ЗК - 1419 от 07.09.2016 г./

Изготвил:
Т. Любомирова
Гл. експерт ПНО


