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ДО   

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на община Силистра 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги в Община Силистра.  

 

 

УВАЖАЕМА ДОКТОР ДИМИТРОВА,  

 

Съгласно чл. 298, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование 

родителите на децата в задължително предучилищно образование заплащат такси само за 

дейности по хранене, извън финансираното от държавата. С изменение на закона (ДВ, бр.82 

от 18.09.2020 г. ) в чл.283, ал.1 е създадена нова т.10, с която е предвидено държавата и 

общините да подпомагат родителите при заплащане на дължимите такси за дейностите по 

хранене на децата в задължително предучилищно образование. Средствата се определят чрез 

„Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9  от ЗПУО“ в размер на 174 

лв. на дете, определен с Решение №790 от 30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 

2021 г. на база общ брой деца в задължително предучилищно образование, записани в 

целодневна или полудневна организация в детските градини. С не по-малко от 50% от тези 

средства общините трябва да осигурят пълно подпомагане на заплащането на таксите. 

Условията и редът се определят в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, приета от съответния общински съвет. 

Предвид настъпилите законодателни промени, се налага изменение и допълнение на 

Раздел III от Глава втора и Приложение №3 на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите в Община Силистра /НОАМТЦУ/.  

През последните години Община Силистра полага системни усилия за подобряване 

условията за възпитание и отглеждане на децата в детските заведения и обхващане на децата 

в задължителна предучилищна възраст. В последните три години се наблюдава увеличение в 

броя на децата в 5-6 годишна възраст, посещаващи детски градини на територията на 

Община Силистра, както следва: 

 2019 г. – 581 бр.;       2020 г. – 606 бр.;      2021 г. /към 01.01.2021 г./ - 615 бр. 

Доколкото със ЗПУО, респ. ЗМДТ, е възложено на общинските съвети да определят 
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категориите деца в задължителното предучилищно образование, които да бъдат освободени 

изцяло или частично от заплащане на такси за дейностите по хранене, предоставяме 

настоящият проект за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.  

С проекта за изменение и допълнение на НОАМТЦУ се предлага: 

І. Напълно да бъдат освободени от заплащането на такси за дейностите по хранене 

родителите на категориите деца в задължителна предучилищна възраст, за които към 

настоящият момент са предвидени преференции за пълно или частично освобождаване от 

заплащане на таксата за ползване на детски градини, а именно: 

1. Деца, чиито родители или настойници са трайно безработни;  

2. Деца с един родител;  

3. Деца, чиито родители са редовни студенти;  

4. Второто от две деца на едно семейство, когато двете посещават детска ясла и/или 

детска градина;  

5. Първото от три и повече деца на едно семейство, когато всички деца посещават 

детска ясла и/или детска градина.  

6. Второто от три и повече деца на едно семейство, когато първото е в задължителна 

училищна възраст и редовно посещава училище. 

7. Второто от три и повече деца на едно семейство, когато всички посещават детска 

ясла и/или детска градина. 

8. Деца, чиито родител/и са с трайна неработоспособност от 71% до 100%;  

9. Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ДЕЛК/ТЕЛК/ 

НЕЛК, съгласно нормативните разпоредби;  

10. Трето и следващо дете на едно семейство;  

11. Близнаци, тризнаци и т.н.;  

12. Деца – сираци;  

13. Дете, отсъствало повече от 30 дни, при условие, че родителя/настойника е 

уведомил писмено директора на детската ясла или детската градина. 

ІІ. Напълно да бъдат освободени от заплащане на такси за дейностите по хранене 

родителите на деца, записани в почасова организация на предучилищното образование. До 

настоящия момент такса за тази форма на педагогическо взаимодействие не е събирана.  

 

Общият брой деца в задължителна предучилищна възраст, попадащи в тези категории 

към 01.01.2021 г. е около 131 бр.  

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за община Силистра 

са предвидени 158 862 лв. по Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 

от ЗПУО за 913 деца. По данни на Националната електронна информационна система за 

предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към 01.01.2021 г. децата в 

задължителна предучилищна възраст са 615. След корекция на средствата по чл.26 на ПМС 

№408/ 23.12.2020 г. община Силистра ще разполага със 107 010 лв. 

С над 50 % от средствата ще се осигури пълното подпомагане на заплащане на таксата 

за дейностите по хранене на посочените по-горе категории деца. С останалите средства ще 

бъдат частично подпомогнати всички останали деца в задължителна предучилищна възраст, 

извън горепосочените категории /около 484 деца/. Направените изчисления, основаващите се 

на броя на децата в тази възрастова група, респ. средствата от държавния бюджет показват, 

че частичното подпомагане за 2021 г. може да се изрази в премахването на досега 

съществуващата постоянна такса от 6,00 лв. и намаление с 0,20 лв. на таксата събирана 

пропорционално на дните на посещение /към момента - 2,20 лв./. 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове общовалидният срок за 

провеждане на обществени консултации за обсъждане на изменение и допълнение на 

нормативен акт, е не по-кратък от 30 дни. Същевременно, законодателят предвижда, при 

изключителни случаи, този срок да бъде не по-кратък от 14 дни, при наличие на мотиви в 

доклада към проекта за изменение и допълнение на нормативния акт. 



Предвид социалния елемент и значимост на предлаганите изменения, доколкото 

същите са в изпълнение и на основание настъпилите промени в Закона за предучилищното и 

училищното образование, с оглед на обстоятелството, че предлагания проект за изменение и 

допълнение на НОАМТЦУ е свързан само и единствено с определяне реда и условията за 

подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното развитие, свързано с 

определяне на категориите деца в задължителното предучилищно образование, които да 

бъдат освободени изцяло или частично от заплащане на такса за дейностите по хранене, 

считаме че настоящата хипотеза попада в изключенията.  

Целта на настоящия проект е подпомагане на заплащането на дължимите от 

родителите такси, подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на 

децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа 

за всяко дете. 

Прилагането на новата уредба не се очаква да окаже влияние върху финансовите 

резултати на Община Силистра. Средствата, необходими за прилагането на предлаганите 

промени са осигурени и ще бъдат предоставяни от държавния бюджет /РМС №790 от 

30.10.2020 г./ 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Силистра е съобразен с 

действащото законодателство и не противоречи на правото на Европейския съюз. 

Във връзка с гореизложеното предлагам следните изменения и допълнения в 

НОАМТЦУ: 

Било Става 

Чл. 24 (1) За ползване на детски ясли и 

детски градини родителите или 

настойниците дължат месечни такси 

съгласно Приложение № 3. 

Чл. 24 (1) (Изм. – Решение №........от............ г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 01.03.2021 

г.) За ползване на детски ясли и детски градини 

родителите или настойниците на деца, които не са 

в задължителна предучилищна възраст, дължат 

месечни такси съгласно Приложение № 3. 

 Чл. 24а (Нов – Решение №........от............ г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 01.03.2021 

г.) (1) За ползване на детски градини родителите 

или настойниците на деца в задължителна 

предучилищна възраст дължат месечни такси за 

дейностите по хранене съгласно Приложение № 

3а.  

(2) Не се заплаща такса за:  

1. Деца, чиито родители или настойници са 

трайно безработни;  

2. Деца с един родител;  

3. Деца, чиито родители са редовни студенти;  

4. Второто от две деца на едно семейство, когато 

двете посещават детска ясла и/или детска 

градина;  

5. Първото от три и повече деца на едно 

семейство, когато всички деца посещават детска 

ясла и/или детска градина.  

6. Второто от три и повече деца на едно 

семейство, когато първото е в задължителна 

училищна възраст и редовно посещава училище.  

7. Второто от три и повече деца на едно 

семейство, когато всички посещават детска ясла 

и/или детска градина.  



8. Деца, чиито родител/и са с трайна 

неработоспособност от 71% до 100%;  

9. Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 

50% по решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, съгласно 

нормативните разпоредби;  

10. Трето и следващо дете на едно семейство;  

11. Близнаци, тризнаци и т.н.;  

12. Деца – сираци;  

13. Дете, отсъствало повече от 30 дни, при 

условие, че родителя/настойника е уведомил 

писмено директора на детската градина.  

14. Деца, записани в почасова организация на 

предучилищното образование. 

 (3) За установяване на фактите по ал.2, с 

изключение на т.14, родителите представят 

декларация за ползване на облекчения и 

съответните доказателства, определени със 

заповед на директора на детската градина, 

съобразени с европейското и българско 

законодателство, относно защита на личните 

данни.  

 (4) Освобождаването от такса започва от месеца, 

следващ месеца на подаване на декларацията по 

ал.3. 

 

Приложение 3а към чл.24а. от НОАМТЦУ (ново - Решение №........от............ г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 01.03.2021 г.) 

№ Наименование на услугата Размер на таксата 

1 Детски градини при целодневна организация на 

предучилищното образование.  

броя на присъствените дни х 

2,00 лв.  

2 Детски градини при полудневна организация на 

предучилищното образование.  

броя на присъствените дни х 

0,33 лв.  

3 За предоставяне на допълнителни хранения в 

полудневната организация на предучилищното 

образование.  

Сутрешна закуска – 0,44 лв.;  

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Закона за нормативните актове, проектът 

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услугите в Община Силистра и мотивите към него, съгласно чл.28 от ЗНА, бяха 

публикувани на интернет страниците на Общински съвет – Силистра и Община Силистра на 

10.02.2021 г.  

Предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.6, ал.1в и ал.1г, чл.8, ал.6 

и чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.283, ал.9, ал.10, т.1, ал.11, чл.298, ал.2, ал3, 

т.1 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – 

Силистра приема изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите в Община Силистра, както следва: 

 



§1. В чл. 24, ал. 1 се прави следното изменение:  

 

"Чл. 24 (1) (Изм. – Решение №........от............ г. на Общински съвет – Силистра, в 

сила от 01.03.2021 г.) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците на деца, които не са в задължителна предучилищна възраст, дължат месечни 

такси съгласно Приложение № 3." 

 

§2. Създава се нов чл.24а със следното съдържание: 

 

"Чл. 24а (Нов – Решение №........от............ г. на Общински съвет – Силистра, в 

сила от 01.03.2021 г.) (1) За ползване на детски градини родителите или настойниците на 

деца в задължителна предучилищна възраст дължат месечни такси за дейностите по хранене 

съгласно Приложение № 3а.  

(2) Не се заплаща такса за:  

1. Деца, чиито родители или настойници са трайно безработни;  

2. Деца с един родител;  

3. Деца, чиито родители са редовни студенти;  

4. Второто от две деца на едно семейство, когато двете посещават детска ясла и/или детска 

градина;  

5. Първото от три и повече деца на едно семейство, когато всички деца посещават детска 

ясла и/или детска градина.  

6. Второто от три и повече деца на едно семейство, когато първото е в задължителна 

училищна възраст и редовно посещава училище.  

7. Второто от три и повече деца на едно семейство, когато всички посещават детска ясла 

и/или детска градина.  

8. Деца, чиито родител/и са с трайна неработоспособност от 71% до 100%;  

9. Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, 

съгласно нормативните разпоредби;  

10. Трето и следващо дете на едно семейство;  

11. Близнаци, тризнаци и т.н.;  

12. Деца – сираци;  

13. Дете, отсъствало повече от 30 дни, при условие, че родителя/настойника е уведомил 

писмено директора на детската градина.  

14. Деца, записани в почасова организация на предучилищното образование. 

(3) За установяване на фактите по ал.2, с изключение на т.14, родителите представят 

декларация за ползване на облекчения и съответните доказателства, определени със заповед 

на директора на детската градина, съобразени с европейското и българско законодателство, 

относно защита на личните данни. 

(4) Освобождаването от такса започва от месеца, следващ месеца на подаване на 

декларацията по ал.3." 

 

§3. Създава се ново приложение 3а към чл.24а (Нов – Решение №........от............ г. 

на Общински съвет – Силистра, в сила от 01.03.2021 г.) 

 

№ Наименование на услугата Размер на таксата 

1 Детски градини при целодневна организация на 

предучилищното образование.  

броя на присъствените дни х 

2,00 лв.  

2 Детски градини при полудневна организация на 

предучилищното образование.  

броя на присъствените дни х 

0,33 лв.  

3 За предоставяне на допълнителни хранения в 

полудневната организация на предучилищното 

образование.  

Сутрешна закуска – 0,44 лв.;  



 

На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – 

Силистра ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят 

особено важни обществени интереси и поради факта, че от закъснението на изпълнението 

може да последва значителна или трудно поправима вреда, а именно навременно  

синхронизиране на НОАМТЦУ със Закона за публичните финанси и Закон за 

предучилищното и училищното образование. 

 

Приложения:  

1. Мотиви към измененията и допълненията на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра, съгласно по чл.28 

от Закона за нормативните актове. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра 

 

 

Съгласували:   

 

 

Ростислав Павлов 
Секретар на Община Силистра 

 

 

Д-р Мирослав Тодоров 

Заместник-кмет “Финанси и икономика” 

 

 

Мария Недялкова 
Заместник-кмет “Хуманитарни дейности”  

 

 

Николай Николов   
Директор  дирекция “Правна” 

 

 

Изготвил: 

Олга Петрова 

Младши експерт „Финансиране  в системата на предучилищно и училищно образование“ 

 

 

 

 


