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ДО 
 
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА 
 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
ОТ Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
 
 

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

 
  
УВАЖАЕМА Д-Р ДИМИТРОВА, 
 

 Центровете за подкрепа за личностно развитие– Обединен детски комплекс и Народна 
астрономическа обсерватория, Силистра, съгласно чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, развиват интересите, способностите, компетентностите и изявата на 
децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Дейностите на 
ОДК се финансират от държавния бюджет по ПМС №36 от 20 февруари 2015 г. за финансово 
подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на 
народната просвета /Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016 
г./, както и от местна дейност, а тези на НАО – по стандарти за делегираните от държавата 
дейности. Тези 2 институции до настоящия момент се подпомагат финансово и благодарение 
на предоставената им възможност да събират средства от цена на услуга в размер на 5,00 лв. за 
извънучилищни дейности, съгласно Приложение №1 към чл. 49 от НОАМТЦУ  

Във връзка с разпоредбите чл. 191, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование за общата подкрепа, осъществявана от Център за подкрепа за личностно 
развитие, която не се финансира от държавния бюджет, може да се събират такси при условия 
и по ред, определен в чл. 6, буква „з“ от Закона за местните данъци и такси. Това налага 
необходимостта  от допълнение  и  изменение  на Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет-Силистра да вземе следното 
 

http://www.silistra.bg/
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РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 191, ал. 2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл. 6, ал. 1, буква „з“ от Закона за местните данъци и такси 
Общински съвет-Силистра приема изменение в НОАМТЦУ, както следва: 
 
§ 1. /Изм. – Решение №….., в сила от 1.10.2017 г./ 

Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ 
 

БИЛО СТАВА 
№ Наименование на услугата Мярка Разм

ер 
№ Наименование на 

услугата 
Мярка Размер 

 ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 
ДЕЙНОСТИ“ 

   ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 
ДЕЙНОСТИ“ 

  

 I.  
ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

   I. 
ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

  

16. За  извънучилищни  
дейности,    
предлагани  от 
Извънучилищните 
педагогически учреждения  – 
Обединен  детски  комплекс  
и  Народна 
астрономическа   
обсерватория “Галилео 
Галилей”. 
Забележка: 
Ученици/деца,    
посещаващи  повече  от една 
група, в едно ИПУ, заплащат 
цена на услугата, както 
следва: 
за първа - 100%, 
за втора – 50%, 
за трета и следваща – 
безплатно; 
Ученици/деца от многодетни 
семейства 
/две  и  повече/,  посещаващи  
групи на  едно и също ИПУ,   
заплащат цена на услуга за 
един ученик/дете; 
Не заплащат цена на 
услугата ученици от 
ДДЛРГ  „Димчо Дебелянов”,  
ученици/деца със 
специални  образователни   

лв./ 
месец 

5,00  16. Отпада   



потребности, ученици/деца  
сираци,     
ученици/деца  с  един 
родител 

 
§ 2. /Изм. – Решение №….., в сила от 1.10.2017 г./ 
 

БИЛО СТАВА 
Чл.23а    (Решение  No 1366 от  30.09.2010 г.,    
отм.-Решение  No1395 от 28.10.2010 г. на 
Общински съвет) 

Чл.23а (1) 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 център за подкрепа за 
личностно развитие се събират такси в размер 
на:  
• 5,00 /Пет/ лв на месец за участник в 
направление „Науки и технологии“, 
направление „Спорт“ с изключение на 
групите по плуване и в направление 
„Изкуство“ с изключение на групите за 
танцово и театрално изкуство; 
• 7,00 /Седем/ лв. на месец за участник в  
направление „Спорт“ за групите по плуване и 
в направление „Изкуство“ за групите за 
танцово и театрално изкуство. 
(2) От месечна такса по ал. 1 се освобождават 
децата от детските градини, ученици, 
настанени в ЦНСТ,  ученици със специални  
образователни   потребности, ученици/деца  
сираци,  ученици  с  един родител. 
(3) Средствата от събраните такси се 
разпределят съгласно Вътрешни правила, 
утвърдени със заповед на директора на 
ЦПЛР. 

 
 
§ 3. Измененията в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услугите в Община Силистра влизат в сила, считано от 1.10.2017 г. 
 
 
 
С уважение,  
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на община Силистра 
 
 
 
Съгласувал: 
Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра 



 
 
 
Съгласувал: 
Денка Михайлова, зам.кмет „Хуманитарни дейности“ 
 
 
 
Съгласувал: 
Николай Николов, Директор Дирекция „Правна“ 
 
 
Изготвил: 
Атанаска Атанасова, Гл.експерт в отдел ОМД 
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