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До 
Председателя  
На Общински съвет 
гр. Силистра 

 
 

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: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги в община Силистра. 

 
 

Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми общински съветници, 

 
Съгласно чл. 298 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) 

издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски градини и 
училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския 
бюджет. Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се 
финансират от държавния бюджет. 

Решение № 920 от 02.11.2016 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. регламентира 
дейностите, финансирани от държавния бюджет, а именно:  

• целодневни групи за деца от 2 до 4-годишна възраст, яслени групи- разходи 
за персонал, включително средствата за представително облекло и 
средствата по чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд;  

• подготвителни полудневни и целодневни групи за задължителна 
предучилищна подготовка в детска градина или училище - разходи за 
персонал и присъща издръжка, без разходи за храна. 

  Понастоящем, съгласно действащата Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги в община Силистра,  за ползване на детски градини на 
територията на Община Силистра родителите или настойниците на 3-4 годишните деца 
заплащат такса: 6,00 лв.+N х 2,20 лв., като N e броя на присъствените дни в месеца. За селата 
Брадвари, Проф. Иширково, Бабук и Йорданово таксата е в намален размер, а именно: 6,00 
лв.+N х 1,40 лв., като N e броя на присъствените дни в месеца. 
 С промяна в Закона за народната просвета от 2002 г. /ДВ. Бр. 90/ от учебната 2003/2004 
година се въвежда задължителна предучилищна подготовка на шестгодишните деца, а от 2010 
г. /ДВ. Бр.78/ задължителна предучилищна подготовка и на петгодишните деца.  
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 Тази правна норма задължи общините да осигурят пълен обхват на подлежащите на 
задължително обучение и осигурят оптимални условия за качествено възпитание и подготовка 
за училище. 

Задължителният характер на предучилищната подготовка, необходимостта от 
осигуряване на средства за хранене при целодневна организация на обучение и възпитание и 
двусмисленото тълкуване на текстовете на чл. 20, ал. 2 от Закона за народната просвета, а 
именно: „Предучилищната подготовка на децата се осъществява в подготвителни групи в 
детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не 
заплащат такса за обучението“ доведоха до сериозни проблеми пред общините. В 
Нормативните актове Министерски съвет не регламентира ясно дали в единните разходни 
стандарти за делегираните от държавата дейности в частта „Подготвителни полудневни и 
целодневни групи за задължителна предучилищна подготовка“ се включват средства за храна. 

В резултат на гореспоменатите факти и събития до месец януари 2014 г. 
родителите/настойниците на децата в подготвителните групи в Община Силистра заплащаха 
такса - „2,20 лв. на присъствен ден за хранене, отглеждане и възпитание“. От 2014 г. до месец 
май 2015 г. – цена на услуга „Хранене на 5-6 годишните деца“ в размер на 1,40 лв. на ден. От 
май 2015 г. до септември 2016 г. – такса „ 6,00 лв. +N*2,20 лв., като N е броя на 
присъствените дни“ за периода от 01.06. до 14.09. на календарната година и за периода на 
ученическите ваканции, регламентирани от Министъра на образованието и науката.  

С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016 
г. се направиха и изменения и допълнения в чл. 6, ал. 1 на Закона за местни данъци и такси, а 
именно: общините събират такси за „дейности по отглеждане и възпитание в 
задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или 
училището извън финансираните от държавата дейности“. Тази правна норма беше в 
основата на внесената в Общински съвет- Силистра от мен докладна записка през месец 
септември 2016 година за възстановяване на таксите за ползване на детска градина за децата 
в подготвителните групи през цялата календарна година. Предвид протичащите по това време 
и досега непрекъснати промени в нормативната база, свързана с предучилищното и 
училищното образование предложихме таксите да се запазят в текущия им вид, а именно: „ 
6,00 лв. +N*2,20 лв., като N е броя на присъствените дни“, което беше прието с Решение № 
322 от 29 септември 2016 г. на Общински съвет-Силистра, впоследствие атакувано от 
прокурор от Районна прокуратура-Силистра. 

 
Предвид гореизложеното е наложително актуализация на таксите за ползване на 

общинска детска градина като цяло, а не само за 5-6 годишните деца. 
 

1. Анализ на пълняемостта на групите в детските градини през 2016 година. 
 

В Община Силистра ежемесечно се отчитат /с изключение на месеците юни, юли и 
август/ процесите, свързани с движението на децата, средната месечна посещаемост на деца в 
група, пълняемостта на групите спрямо списъчния им състав, броя и присъствието на децата 
от подготвителните групи. 

През 2016 г. от общо 1365 деца /в т.ч. 37 в яслени групи/ ежемесечно, през учебното 
време, приблизително 90% от децата са посещавали детските градини- около 1230 деца, като 
този процент леко намалява през месеците декември, януари и февруари- 87% - 88%. 
Сравнително по-висок е процентът на посещаемост на децата в подготвителните групи- от 685 
деца 96% или 658 редовно са посещавали детска градина. 

През учебната година всяка детска градина функционира с утвърден седмичен график 
на дейностите за работа с децата, както и броя на групите и броя на децата в тях. По време на 
ученическите ваканции, утвърдени със заповед на Министъра на образованието и науката, 
поради намаляване броя на децата, детските градини работят със сборни групи. 

През зимните месеци често се нарушава нормалния режим на работа с деца в селата на 
общината поради лоши метеорологични условия, спрени ел. енергия и водоподаване, 
затворени пътища и липса на транспорт за пътуващите учители и др. 

 



За периода на лятната ваканция /01.06.-14.09./ през 2016 г. графикът за работа с деца е както 
следва: 

 
Утвърдени групи 
за учебната година 

Месец юни Месец юли Месец август До 14 
септември 

50 целодневни 
групи 

28 сборни 
групи 

20 сборни групи 11 сборни групи 16 сборни 
групи 

2. Справка за натуралните и стойностни показатели за финансовата 2016 г. –детски 
градини. 
 

Натурални и стойностни показатели за 2016 г. 
 2-4г 5-6г общо 

1. Брой деца към 01.01.2016 г. 
Админ М 680 685 1365 
1.2. Брой хранодни за 2016 г. 85995 88365 174360 
1.3. Брой деца на ден на база 
хранодни  за 9 месеца- 20 дни в 
месеца 
 - „1.2./9/20“ 

478 491 969 

1.4. Брой деца, ползващи намаление 
или освободени от такси 
1.4.1 – 50% 
1.4.2. – 100% 

 
 

154 
84 
70 

 
 

130 
49 
81 

 
 

284 
133 
151 

Такси-2016 г. 
2. Дължими такси (6+20*2,20=50 
лв.) за 9 месеца на база брой 
хранодни 
/1.3.*50 лв.*9мес./ 

215 100 лв. 220 950 лв. 436 050 лв. 

2.1. Реално внесени такси за 2016 г. 169 030,35 22 926,90 191 957,25 лв. 
2.2. Дължими приходи от такси (лв) 46 069,65 198 023,10 244 092,75 лв. 
В т. ч. Средства за покриване на 
облекчения в таксите за 9 месеца 
(лв) 

  95 000лв. 

- 50% - *25,00 лв.- 18 900 лв. 11 025 лв. 29 925 лв. 

- 100% - *50,00 лв. 31 500 лв.  36 450 лв.  65 075 лв. 
    

 
• Предвид анализа за броя на децата, посещаемостта и пълняемостта на групите през 

2016 г. направен в т.1, като основа за отчитане на сумите от дължими такси за 
реално присъствени дни се вземат 9 месеца от 2016 г., а именно- месец януари-май и 
месец септември-декември или т.н. учебно време. По този начин се отчита и броят 
на децата, които не посещават редовно детска градина, както и периодите на 
ваканции и преустановяване на работа по различни други причини. Като база за 
формиране на дължимите такси се отчитат средно 20 работни дни в месеца.  

• До месец септември 2016 год. децата от подготвителните групи дължаха такси само 
за периода на ученическите ваканции. От септември до декември 2016 г. същите не 
заплащат такси или в средствата по т. 2, ред 2.1. са включени 22 926,90 лв. от 
събрани такси от 5-6 годишните деца, които са посещавали детска градина през 
зимната, пролетната и лятната ваканция на учебната 2015-2016 г. 

• От данните в т. 2 се вижда, че необходимите средства за покриване на дължимите 
суми от такси възлизат на 244 092, 75 лв. в т.ч. средства за покриване на дължими 
такси от деца, ползващи намален размер на таксата или са освободени от такса. 

 



3. Реално начислени/осчетоводени/ разходи за хранене на децата в детските градини 
през 2016 г. 

 
Разходи за хранителни продукти през 2016 г. 

Разход за хранителни продукти-по оклад само за децата. 301 644,41 лв. 
Разход за хранителни продукти от проекти* и дарения 47 514,30 лв. 
Общо разходи: 349 158,71 лв.  

* Хранителните продукти от проекти са от прилагане на училищните схеми „Училищен 
плод“ и „Училищно мляко“ на Министерството на земеделието и храните и в частност 
Държавен фонд „Земеделие“. 

 
4. Условно постоянни разходи / УПР /за приготвяне на храната 
 

През учебното време функционират 50 групи /съответно 50 занимални и спални/ и 15 
кухненски помещения или 65 помещения, в които основно се консумират УПР или за 9 
месеца разходите за едно помещение са в размер на 3 340,30 лв. Имайки предвид, че в 
кухненските помещения работят непрекъснато хладилници, фризери, стерилизатори, 
готварски печки, приемаме, че условно постоянните разходи в тези помещения са повече от 
останалите помещения в сградата. Ако приемем, че тази разлика е в рамките на 25% от 
разходите, УПР за една занималня ще са в размер на 2505,23 лв. 
 

 
Условно-постоянни разходи за 2016  

Вода, горива, ел. енергия за 2016 г. 258 103,77 лв. 
Външни услуги за 2016 г. 17 041,40 лв. 
Материали-строителни, резервни части, препарати за хигиена 
и др. за 2016 г. 

14 347,81 лв. 

Общо за 2016 г.: 289 492,98 лв. 
УПР за 9 месеца: 217 119,73 лв. 

УПР -25%- 9 мес. 54 279,93 лв. 
УПР за едно помещение-9 мес. 2 505,23 лв. 
УПР за 15 бр. кухни- 9 мес. 37 578,41 лв. 
Общо УПР за 15 бр. кухни в т. ч. 25% 91 858,34 лв. 
УПР за едно дете- 9 мес. 94,80 лв. 
УПР за едно дете- 1 мес. 10,53 лв. 
УПР за едно дете- 1 ден 0,53 лв. 

 
5. Дневен хранителен оклад на дете 
 

Дневен хранителен оклад на дете за 2016 г.  
Брой хранодни за 2016 г. 174 360 
Общо разходи за хранителни продукти 349 158,71 лв. 
Среден разход на дете за хранителни продукти 2,00 лв. 
Условно постоянни разходи за приготвяне на храната- за 1 
дете на ден 

0,53 лв. 

Общо разходи за храна на ден за едно дете 2,53 лв. 
 

6. Начислени разходи за периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г- Местна дейност- детски 
градини - без разходите за храна на децата. 

 
Реален разход - местна дейност - 2016 г.  

Реален разход за издръжка – без средствата за храна 300 668,19 лв. 
Реален разход за издръжка - без средствата за УПР /25%/, за 
приготвянето на храната 

246 388,26 лв. 

Реален разход за издръжка – 1 мес. 27 376,47 лв. 



Реален разход за издръжка на едно дете- 1 мес. 28,25 лв. 
 

Направеният анализ и разчет на изразходваните средства в т. 1 - 6 за издръжка на 
детските градини през 2016 год. формира извода, че според сега действащата структура на 
таксата за ползване на детска градина би трябвало родителите/ настойниците да заплащат на 
месец такса в размер на 28,25 лв.+N*2,53 лв., където N е броя на присъствените дни. 

 
Сравнителният анализ между така формираната такса за ползване на детска градина 

/28,25 лв.+N*2,53 лв./ и сега действащата такса, /6,00 лв. +N*2,20 лв./, показва, че през 
финансовата 2016 г. разходите за храна и издръжка на детските градини са финансирани с 
общински приходи и събраните такси от родителите/настойниците, както следва: 

 
Мярка Община Родители 

 Сума-лв. % Сума-лв. % 
Разход за издръжка, без 
храната 

22,25 78,76% 6,00 21,24% 

Разход за храна за 1 дете на 
ден 

0,33 13,04% 2,20 86,96% 

 
Необходимо и задължително е да се отчете и факта, че тези стойности са в сила само за 

децата, които не ползват облекчения/преференции, регламентирани в Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Силистра в т.ч. 
и децата от селата Брадвари, Проф. Иширково, Бабук и Йорданово.  

 
т. 7. Организация в предучилищното образование 
 
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование регламентира то да 

се осъществява при целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация. 
• Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната 
година, като задължително се осигуряват условия и време за игра, почивка, 
включително следобеден сън, дейности по избор на детето, сутрешна закуска, обяд 
и две задължителни подкрепителни закуски-една между сутрешната закуска и 
обяда и една между обяда и вечерята. 

• Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане  на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден 
преди обяд през учебната година, като задължително се осигуряват условия и 
време за игра и почивка, условия и време за закуска и дейности по избор на детето. 

• Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден през 
учебното време, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по 
избор на детето.  

• Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане на детето, организирано от родителите. Проследяването на 
постиженията на детето се осъществява от детската градина или училището в 
началото и края на учебното време. При тази организация не се изисква 
ежедневен престой на детето в детската градина и хранене. 

 
 

Реален разход - местна дейност - 2016 г.  
Реален разход за издръжка – без средствата за храна 300 668,19 лв. 
Реален разход за издръжка - без средствата за УПР /25%/, за 
приготвянето на храната 

246 388,26 лв. 

Реален разход за издръжка – за 1 месец 27 376,47 лв. 
Реален разход за издръжка на едно дете- 1 мес. - при 
целодневна организация  

28,25 лв. 



Реален разход за издръжка на едно дете- 1 мес. - при 
полудневна организация - 6 часа 

14,13 лв. 

Реален разход за издръжка на едно дете- 1 мес. - при 
почасова организация - 3 часа 

7,06 лв. 

 
 

Дневен хранителен оклад на дете за 2016 г.  
Брой хранодни за 2016 г. 174 360 
Общо разходи за хранителни продукти 349 158,71 лв. 
Среден разход на дете за хранителни продукти 2,00 лв. 
Условно постоянни разходи за приготвяне на храната- за 1 
дете на целодневна организация  

0,53 лв. 

Общо разходи за храна на ден за едно дете при 
целодневна организация 

2,53 лв. 

Общо разходи за храна на ден за едно дете при 
полудневна  организация- 6 часа - подкрепителна 
закуска 

0,38 лв. 

 
При целодневна организация на предучилищното образование се създават условия за 

четирикратно хранене на децата- сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски между 
сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята. Подкрепителните закуски са предимно от 
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. Ако приемем, че половината от разходите за 
приготвяне на храната са за приготвянето на обяда т.е. 50%, а 20% от разходите за приготвянето 
на сутрешната закуска, то разходите за една подкрепителна закуска ще са в размер на 15% от 
общите разходи. 

Предвид изложеното в т. 7 родителите или настойниците на децата, ползващи детска 
градина в организация, различна от целодневната следва да заплащат следните такси: 

 
• Полудневна организация: 14,13 лв. +N*0.38 лв., където N е броя на присъствените 

дни; 
• Почасова организация: 7,06 лв. на месец; 

 
Ако тези такси се приведат към правилото на пропорционално разпределение между община и 
родители при целодневната организация ще придобият следния размер: 
 
 

Мярка Община Родители 
 Сума-лв. % Сума-лв. % 
Разход за издръжка, без 
храната при полудневна 
организация 

11,13 78,76% 3,00 21,24% 

Разход за храна за 1 дете на 
ден при полудневна 
организация 

0,05 13,15% 0,33 86,84% 

Разход за издръжка, без 
храната при почасова 
организация 

5,56 78,75% 1,50 21,25% 

 
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование регламентира ясно 

какви условия е необходимо да се осигурят при всяка организация на предучилищното 
образование. Полудневната и почасовата организация включва при всички случаи някакво хранене 
на децата, които са на целодневна организация и това предполага създаването на неудобна 
ситуация за децата, които присъстват полудневно и почасово в детската градина. Това налага 
необходимостта да се предостави възможност на родителите /настойниците да имат право при 
този вид организация на да избират и писмено да декларират дали желаят децата им да се 



възползват от сутрешна закуска, подкрепителна закуска или обяд, в зависимост от времето, през 
което детето присъства в детската градина. Следвайки правилото на разпределение на разходите за 
храна при целодневната организация за отделните хранения те ще са в размер, както следва: 

 
- Сутрешна закуска - 0,44 лв.; 
- Подкрепителна закуска в 10,00 ч. - 0,33 лв.; 
- Обяд – 1,10 лв.; 
- Подкрепителна закуска в 16,00 ч. – 0,33 лв.; 

 
8. Допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини по желание на 

родителите. 
 
Чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование допуска в 

общинските детски градини да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности 
като допълнителна услуга по отглеждането на децата. 

 
В Раздел V „Допълнителни услуги на детските градини по отглеждане на децата“ на 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски 
градини на територията на Община Силистра се регламентират условията и реда за 
организирането на тези допълнителни услуги. Чл. 19, ал.4 от същата Наредба изисква Общински 
съвет да определи цените на тези услуги, на база възстановяване на пълните разходи на общината 
за тях, съгласно чл. 4, ал. 1, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги. 

 
 
 

Начислени разходи ДД+МД за 2016 г. лв. 
Разходи за заплати, обезщетения, болнични и др.-12 месеца - 2016 г. 2229580,84 
Разходи за заплати, обезщетения, болнични и др.-1 месец - 2016 г. 185798,40 
Разходи за заплати, обезщетения, болнични и др.-1 ден - 2016 г. 9289,92 
Разходи за заплати, обезщетения, болнични и др.-1 час - 2016 г. 774,16 
Разходи за заплати, обезщетения, болнични и др.-1 час- 1 дете - 2016 
г. 0,57 
Брой деца - 2016 г. 1365 
  
Разходи за издръжка -12 месеца-2016 г. 905854,28 
Разходи за издръжка -1 месец-2016 г. 75487,86 
разходи за издръжка -1 ден-2016 г. 3774,39 
Разходи за издръжка -1 час-2016 г. 314,53 
Разходи за издръжка -1 час - 1 дете-2016 г. 0,23 
   
Разходи за отглеждане в почивните дни за 1 час за 1 дете:    
за заплати 1,14 
за издръжка 0,23 
Общо разходи за 1 час 1,37 
Общо разходи за 6 часа 8,22 
Общо разходи за 12 часа 16,44 
  

 
Считано от 01.01.2017 г. с Анекс № ДО1-211/16.12.2016 г. към Колективен трудов 

договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. бяха увеличени с минимум 8% 
работните заплати на заетите в системата на предучилищното и училищното образование, 



като същевременно беше увеличена и минималната работна заплата за страната. Ето защо е 
необходимо разходите за издръжка през почивните дни да се променят съответно: 

 
Разходи за отглеждане в почивните дни за 1 час за 1 дете:  Лв. 
за заплати- увеличение с 8% 1,23 
за издръжка 0,23 
Общо разходи за 1 час 1,46 
Общо разходи за 6 часа 8,76 
Общо разходи за 12 часа 17,52 

 
• Предоставянето на допълнителна сезонна услуга по отглеждането на децата в 

детските градини се допуска само през летните месеци или от 01.06. до 14.09. на 
календарната година или т.н. неучебно време. Услугата може да се предложи само 
и единствено за деца, които през учебната година не са посещавали конкретната 
детска градина и не са били включвани в нито една кампания на Национална 
електронна информационна система за предучилищно и училищно образование на 
МОН- Админ М. След като детската градина не е получила финансиране чрез 
делегираните държавни дейности за тези деца цената на сезонната услуга трябва да 
покрива пълния размер на разходите за ползване на детска градина или 28,25 
лв.+N*2.53 лв., където N е броя на присъствените дни при целодневна 
организация, 14,13 лв. +N*0.38 лв., където N е броя на присъствените дни при 
полудневна организация и 7,06 лв. на месец  при почасова организация. 

 
При допълнителната сезонна услуга по отглеждането на децата отново възниква необходимостта 
да се предостави възможност на родителите /настойниците, да избират дали децата, които 
присъстват полудневно или почасово в детската градина, ще се възползват от сутрешна закуска, 
подкрепителна закуска или обяд, в зависимост от времето, през което са в детската градина.  

Разпределение на разходите за храна при целодневната организация за отделните хранения 
при сезонната услуга по отглеждане на децата ще са в размер, както следва: 

 
- Сутрешна закуска - 0,50 лв.; 
- Подкрепителна закуска в 10,00 ч. - 0,38 лв.; 
- Обяд – 1,27 лв.; 
- Подкрепителна закуска в 16,00 ч. – 0,38 лв.; 

 
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Силистра да вземе следното  
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 2  от Наредба за определяне и администриране на местните такси 
и цени на услуги в община Силистра, чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги в община Силистра, както следва: 
 
 
І.  §1  (Изм. – Решение № .......... , в сила от 01.06.2017 г.) 

БИЛО СТАВА 
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 Силистра от 

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 Силистра от 26.01.2012 г.) 



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.; изм. с Решение № 322 от 29.09.2016 
г. на ОбС Силистра) 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.; изм. с Решение № 322 
от 29.09.2016 г. на ОбС Силистра; Отм. с 
Решение № 6/03.02.2017 г. по АД 158/2016 г. на 
Административен съд Силистра) 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.; изм. с Решение№ 322 от 29.09.2016 
г. на ОбС Силистра; Отм. с Решение № 
6/03.02.2017 г. по АД 158/2016 г. на 
Административен съд Силистра) За 3-4 
годишните деца в детските градини в селата 
Йорданово, Брадвари, Проф. Иширково и Бабук 
– в размер на 6.00лв. + N х 1,40 лв. като N - е 
броя на присъствените дни; 
 
2б. (Отменена с Решение № 322 от 29.09.2016 г. 
на ОбС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.; изм. с Решение № 322 от 29.09.2016 
г. на ОбС Силистра) 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.; изм. с Решение № 322 от 
29.09.2016 г. на ОбС Силистра; Отм. с Решение № 
6/03.02.2017 г. по АД 158/2016 г. на 
Административен съд Силистра) Детски градини 
при целодневна организация на 
предучилищното образование - в размер на 6.00 
лв. + N х 2,20 лв. като N - е броя на 
присъствените дни; 
 
 
2а. Отменен с Решение…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2б. (Отменена с Решение № 322 от 29.09.2016 г. на 
ОбС_ 
 
2в. Нова! (Решение №…………, в сила от 
01.06.2017 г.) Детски градини при полудневна 
организация на предучилищното образование - 
в размер на 3.00 лв. + N х 0,33 лв. като N - е броя 
на присъствените дни; 
 
2г. Нова! (Решение №…………, в сила от 
01.06.2017 г.) Детски градини при почасова 
организация на предучилищното образование - 
в размер на 1,50 лв.; 
 
 
  

 
 
 
§2 (Изм. – Решение № ....... , в сила от 01.06.2017 г.) Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ 

БИЛО СТАВА 
№ Дирекция 

„Хуманитарни 
дейности“ 

Мярк
а 

Разме
р 

№ Дирекция 
„Хуманитарни 
дейности“ 

Мярка Размер 



 I. Функция 
„Образование” 

   I. Функция 
„Образование“ 

  

    т. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
т. 19 

Нова! (Решение 
№…………, в сила от 
01.06.2017 г.) 
Допълнителни услуги 
по отглеждане на 
децата, съгласно чл. 
68, ал.1 от ЗПУО, в 
събота и неделя. 
 
 

Нова! (Решение 
№…………, в сила 
от 01.06.2017 г.) 
Допълнителни 
сезонни услуги по 
отглеждане на 
децата в периода 
01.06-14.09 на 
годината. 
 
-при целодневна 
организация; 
 
 
 
 
 
-при полудневна 
организация; 
 
 
 
 
 
-При почасова 
организация; 

астроно
мически 
час 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,46 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,00 
лв.+N*2.53лв., 
където N е броя 
на 
присъствените 
дни 
 
14,00 лв. 
+N*0.38 лв., 
където N е броя 
на 
присъствените 
дни 
 
7,00 лв. на 
месец 

 
 
II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
(Изм. – Решение № .......... , в сила от 01.06.2017 г.) 
 
 
§2 (Нов - Решение №…………, в сила от 01.06.2017 г.) „Целодневната организация“ осигурява 
възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 
астрономически часа на ден през учебната година, като задължително се осигуряват условия 
и време за игра, почивка, включително следобеден сън, дейности по избор на детето, 
сутрешна закуска, обяд и две задължителни подкрепителни закуски-една между сутрешната 
закуска и обяда и една между обяда и вечерята. 
 
§3 (Нов - Решение №…………, в сила от 01.06.2017 г.) „Полудневната организация“ осигурява 
възпитание, социализация, обучение и отглеждане  на децата в рамките на 6 последователни 
астрономически часа на ден преди обяд през учебната година, като задължително се 
осигуряват условия и време за игра и почивка, условия и време за закуска и дейности по 
избор на детето.  



При писмено изразено желание от родителите /настойниците на децата могат да се 
предоставят и допълнително хранения, в размер на: от Сутрешна закуска - 0,44 лв.; Обяд – 
1,10 лв. 
 
§4 (Нов - Решение №…………, в сила от 01.06.2017 г.) „Почасовата организация“ осигурява 
възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни 
астрономически часа на ден през учебното време, като се осигуряват условия и време за 
игра, почивка и дейности по избор на детето. При писмено изразено желание от родителите 
/настойниците на децата могат да се предоставят  хранения, в размер на: Сутрешна закуска - 
0,44 лв.; Подкрепителна закуска в 10,00 ч. - 0,33 лв.; Обяд – 1,10 лв. 
 
 
III. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
(Изм. – Решение № .......... , в сила от 01.06.2017 г.) 
 
 
§3 (Нов - Решение №…………, в сила от 01.06.2017 г.) Предоставянето на допълнителната 
сезонна услуга по отглеждането на децата в детските градини се допуска само през летните 
месеци или от 01.06. до 14.09. на календарната година. Услугата може да се предложи само и 
единствено за деца, които през учебната година не са посещавали конкретната детска 
градина и не са били включвани в нито една кампания на Национална електронна 
информационна система за предучилищно и училищно образование на МОН- Админ М. 
Когато допълнителната сезонна услуга е с полудневна и почасова организация, при писмено 
изразено желание от родителите /настойниците, на децата могат да се предоставят 
допълнително хранения, в размер на сутрешна закуска - 0,50 лв.;Подкрепителна закуска в 
10,00 ч. - 0,38 лв.; Обяд – 1,27 лв.; Подкрепителна закуска в 16,00 ч. – 0,38 лв. 
 
 
§ 4 Наредбата влиза в сила, считано от 01.06.2017 г. 
 
 
 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
 
 
 
Съгласували:  
 
 
Ростислав Павлов – Секретар на Община Силистра 
 
 
Цветана Игнатова – За Зам. Кмет „Хуманитарни дейности“ 
/на основание Заповед № ЗК- 496 от 13.03.2017 г./ 
 
 
д-р Мирослав Тодоров – Зам. Кмет „Финанси и икономика“ 
 
 
Николай Николов - Директор Дирекция „Правна“ 
 
 
Изготвил: 
Т. Любомирова - Гл. експерт ПНО 


	Съгласно чл. 298 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет. Родите...
	Решение № 920 от 02.11.2016 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. регламентира дейностите, финансирани от държавния бюджет, а именно:
	 целодневни групи за деца от 2 до 4-годишна възраст, яслени групи- разходи за персонал, включително средствата за представително облекло и средствата по чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
	 подготвителни полудневни и целодневни групи за задължителна предучилищна подготовка в детска градина или училище - разходи за персонал и присъща издръжка, без разходи за храна.

