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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, 
 

Построено през 60-те години, общежитие “Младост” вече над 50 години  ежегодно приютява 
между 230-250 ученици от Силистренска област. Същото е на делегиран бюджет с утвърден стандарт 
за един ученик, който през годините нараства средно с 6 %.   

Настанените в общежитието ученици заплащат такси, по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Силистра, в размер на 
15,00 лв. през отоплителния сезон и 10,00 лв. през неотоплителния сезон. По решение на Общински 
съвет Силистра, събраните такси се възстановяват в бюджета на общежитието  и се използват само за 
издръжка /покриване на разходи за гориво, ел. енергия и вода/ - за 2016 год. възстановените такси са в 
размер на 27 907,00 лв. или 23,10% от средствата за издръжка. 

Утвърдените,  преди повече от 10 години, такси не са променяни до настоящия момент, 
независимо от промяната  цените на стоките и услугите: 

- увеличен акциз на горивата от 60,00 лв. на 600,00 лв. за 1 000 л /за отоплителен сезон са 
необходими около 30 000 л, или 60 000,00 лв./; 
- повишената цена на ел. енергия, вкл. от м. Април 2017 год., /през отоплителния сезон цената 
е около 2 000,00 лв. на месец/. 
В качеството си на  Център за подкрепа за личностно развитие, е необходимо общежитието да 

създава условия за образователна, възпитателна, развиваща и подкрепяща среда, ъответствитстваша на  
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нормативните изисквания на службите за  противопожарна безопасност, на регионална здравна 
инспекция и др.,  в това число: 

- безплатен интернет и кабелна телевизия за всички ученици - 100,00 лв. на месец; 
- финансиране на изяви с ученици по Националния календар и участието им в съвместни 
дейности със сродни общежития в страната ( ежегодно около 3 000.00 лв./три хиляди лева/); 

- здравословни и безопасни  условията в спалните и общите помещения в общежитието 
(наложителна е подмяна на легла, гардероби, шкафчета; подмяната на остарялата дървена 
дограма); 

- средства за аварийни разходи и поддръжка на Ел., В и К и парна инсталации, както и на 
покривната конструкция. 

Промяната на средствата по стандарт се разходва е регламентирана от финансиращия орган само 
за увеличение на работната заплата на персонала, а не за издръжка, което води до свиване и икономия 
на средства за издръжка /гориво за отопление, вода, ел. енергия, текущ ремонт/.  

Справка със сродни общежития показва, че таксите се движат между 20 – 30 – 40 лв. на месец без 
сезонно деление (отоплителен и неотоплителен сезон): Плевен – 20.00 лв.; Ловеч – 30.00 лв.; Шумен – 
30.00 лв.; Враца – 30.00 лв.; Кърджали – 33.00 лв. и Варна – 40-50.00 лв. 

   През последните три години бюджетът на общежитието, по отчетни данни, е следният: 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Забележка 
І. Бюджет приход 378267 407492 440803  
В т.ч. -субсидия по стандарт 357500 367609 368060  
 -Допълнителна субсидия /увеличение на 
заплати, ДМС директор, обезщетения 
пенсиониране/  

1956 18329 30908  

- такси 24072 21350 24482 Преходен 
остатък - 2977 

- наеми 1341 1368 1577  
-наем земя/дофинансиране/ 5409 5409 0  
- други /вт.суров.,нощувки на външни 
лица,такси от молби настаняване 451 526 756  

- преходен остатък 204 13621 24091  
  В т.ч.от такси 2015 г.   3425  
- приходи от лихви 2    
- данък в/у приходи -47 -50 -53  
-преходен остатък -13621 -20670 -10268  
- дарения 1000 0 1250  
ІІ. Бюджет разход 378267 407492 440803  
В т.ч. заплати и осигуровки 257852 295707 320022  
           издръжка 108256 100409 85819  
= текущ ремонт 2408 4116 2653  
= външни услуги 15348 15112 17421  
= гориво за отопление 54531 39052 35314  
= вода 9822 8198 8297  
= ел енергия 14191 16518 14238  
= капиталови разходи 8269 7453 31593  
в т.ч. дофинансиране 5409 5405 0  

=други/материали,ТБО,работно 
облекло,командировки 15847 21336 11267  

ІІІ. Численост на персонала 21.5 23 21  
В т.ч. педагогически  12 12 10  
          непедагогически 9.5 11 11  
ІV. Брой ученици към 31.12. 252 238 234  
В т.ч. на пълна такса 206 190 195  
          на ½ такса 28 27 29  



          освободени 24 21 10  

V. Стандарт на 1 ученик 1430 1453 1540 За 2017г.- 1656 
лв. 7.53% 

В процент спрямо пр.период 7.76 1.61 5.98  
VІ. Приходи общо на 1 ученик на месец 125.09 142.67 156.98  
В т.ч. от субсидии по стандарт 118.22 128.71 131.08  
           от такси 9.55 10.41 11.73  
VІІ. Разходи общо на 1 ученик на месец 125.09 142.68 156.98  
В т. ч. - заплати и осигуровки /без 
обезщетения за пенсиониране/ 85.27 99.00 103.53  

          - издръжка 35.80 35.15 30.56  
 

С  П  Р  А  В  К  А 

за структурата на разходите по години 

ІІ. Бюджет разход 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
378267 % 407492 % 440803 % 

В т.ч. запл. и осигуровки 257852 68.17 295707 72.56 320022 72.60 
           издръжка 120415 31.83 111785 27.43 120781 27.40 
  = от субсидия 88142 73.20 83132 74.37 89291 73.93 
  = от собствени приходи 26864 22.31 23244 20.79 31490 26.07 
В т.ч. такси 24072 20.00 21350 19.10 27907 23.10 
  = от дофинансиране 5409 4.49 5409 4.84 - - 

 

 

С  П  Р  А  В  К  А 

за процентно разпределение на разходите по бюджета по дейности 

ІІ. Бюджет разход 2014 г. ДД % МД % 
378267 % 345994 91.47 32273 8.53 

В т.ч. запл. и осигуровки 257852 68.17 257852 68.17 - - 
           издръжка 120415 31.83 88142 23.30 32273 8.53 
В т.ч. такси 24072 20.00   24072 6.36 
           дофинансиране 5409 4.49   5409 1.43 
 

 

ІІ. Бюджет разход 2015 г. ДД % МД % 
407492 % 378839 92.97 28653 7.03 

В т.ч. запл. и осигуровки 295707 72.56 295707 72.56 - - 
           издръжка 111785 27.43 83132 20.40 28653 7.03 
В т.ч. такси 21350 19.10   21350 5.23 
           дофинансиране 5409 4.84   5409 1.32 
 

 



ІІ. Бюджет разход 2016 г. ДД % МД % 
440803 % 409313 92.86 31490 7.14 

В т.ч. запл. и осигуровки 320022 72.60 320022 72,60 - - 
           издръжка 120781 27.40 89291 20.26 31490 7.14 
В т.ч. такси 27907 23.10   27907 6.33 

 
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет-Силистра да вземе следното  

 
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 и чл. 191, ал. 2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл. 6, ал. 1, буква „в“ от Закона за местните данъци и такси 
Общински съвет-Силистра приема изменение в НОАМТЦУ, както следва: 

 
§ 1. /Изм. – Решение №…../ 
 

БИЛО СТАВА 
Чл. 23. (1) Учениците, които ползват 
общежитие, заплащат месечна такса в  
размер на 15,00  лв.  през отоплителния сезон 
  /за периода месец ноември – месец март/;  
и 10,00 лв. за неотоплителния сезон. 
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто 
намаление в случаите: 
1. когато учениците са сираци или с  1 
родител; 
2. когато ученикът е второ или следващо дете 
от същото семейство настанен в 
общежитието; 
3. когато ученикът е инвалид или дете на 
инвалид / и /. 
(3) От месечна такса се освобождават 
учениците от спортните паралелки  
. 

Чл.23 (1) Учениците, които ползват 
общежитие, заплащат месечна такса в размер 
на 20,00 /двадесет/ лв. 
(2) От месечна такса се освобождават 
учениците от Спортно училище „Дръстър“, 
гр. Силистра 
. 

 
§ 2. /Изм. – Решение №…../ 

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“ 

  

3. Нощувка в общежитие лв./1  3. Нощувка в лв./1  



за ученици и групови 
посещения 
за възрастни 

нощув
ка 

7,00  
 
9,00 

общежитие, чиято 
дейност не се 
организира от 
училища /чл.49, ал.3 
от ЗПУО/: 

• за ученици  
• за възрастни 

нощув
ка 

 
 
 
 
 
10,00 
12,00 

 
§ 3. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Силистра влизат в сила с Решение на 
Общински съвет - Силистра № …… взето на заседание с Протокол №…../…..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: 
Нели Иванова, Началник отдел ОМД 
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