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ДО  

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ - СИЛИСТРА  

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  
от  

д-р Юлиян Найденов Найденов  

Кмет на Община Силистра 

 

Относно: Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цените на услугите в Община Силистра  

 

УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Домашен социален патронаж (ДСП) предоставя на територията на Община 

Силистра комплекс от социални услуги на лица в пенсионна възраст и такива с 

намалена трудоспособност над 72 %, включващи приготвяне и доставка на храна по 

домовете, санитарни грижи, помощ в общуването и поддържането на социални 

контакти, пазаруване, закупуване на лекарства, помощ при работа с институции и др. 

За ползването на тези услуги лицата заплащат такса, определена с Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община 

Силистра. Към настоящия момент таксата се определя пропорционално на 

ползваните дни, като стойността на един ден е 3,00 лв. Издръжката на ден за един 

потребител през текущата година възлиза средно на 4,15 лв. Разликата в стойността 

на един храноден и заплащаната от потребителя такса се поема от общинския 

бюджет, което оказва негативно влияние на ефективността на разпределение на 

общинските ресурси и противоречи на принципа - разходите да се покриват от 

приходите. 

Предложената промяна за изменение на Приложение №3 към чл. 27, чл. 28 и чл. 

30 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на 

услугите в Община Силистра е както следва: 
 

                                                                      Приложение № 3 към чл. 27, чл. 28 и чл. 30 от НОАМТЦУ 

Било: Става: 

№  Наименование 

на услугата  

Размер на таксата  №  Наименование 

на услугата  

Размер на таксата  

IV.  

 

За услугите на 

Домашен 

социален 

патронаж 

месечната такса е 

пропорционално на 

ползваните дни, като 

стойността на един 

ден е 3,00 лева 

IV. (Изм. с 

Решение №…... 

на ОбС 

Силистра) 

 

За услугите на 

Домашен 

социален 

патронаж 

месечната такса е 

пропорционално на 

ползваните дни, като 

стойността на един 

ден е 4,00 лева 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра,  да вземе 

следните  

Р Е Ш Е Н И Я:  

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл. 9 от 

ЗМДТ, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс 

приема изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на 

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

 

§1. Приложение №1 Приложение № 3 към чл. 27, чл. 28 и чл. 30 се изменя, 

както следва : 

 

№  Наименование на услугата  Размер на таксата  

IV. (Изм. с Решение 

№…... на ОбС Силистра) 

 

За услугите на Домашен 

социален патронаж 

месечната такса е пропорционално 

на ползваните дни, като стойността 

на един ден е 4,00 лева 

 

С уважение, 

  

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра 

 

Съгласували:  

 

Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

д-р Мирослав Тодоров, зам.-кмет „Финанси и икономика“ 

 

Инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет „Устройство на територията“ 

 

Мирослав Калинов, директор на дирекция „Финанси“ 

 

Николай Николов, директор на дирекция „Правна“ 

 

Изготвил:  

Красен Костадинов, Началник на отдел „Местни данъци и такси“ 


