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Изх. №……………………..                                                                         ПРОЕКТ! 
 

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 Д-Р ДИМИТРОВА,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С влизането в сила на Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г.) се 

предвижда отпадане на дължимите от родителите такси за ползване на детски ясли и детски 

градини. 

С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 

Решение № 141 от 10.03.2022 г. на Министерски съвет за одобряване на промени в 

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с 

Решение № 42 на Министерски съвет от 2022 г. са предвидени допълни средства за издръжка на 

децата в детските ясли и детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от 

заплащане на такси, считано от 01.04.2022 г., като за целта  е осигурено финансирането на 

издръжката им за сметка на държавния бюджет за периода април-декември 2022 г.  

В Указанията за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 

разпоредители с бюджет за периода 2023-2025 г.,  получените с писмо №БЮ-1 от 18.03.2022 г. 

на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите, се уточнява, 

че при планиране на разходите за местни дейности във функции „Образование“ и 

„Здравеопазване“, във връзка с отпадането на съответните такси в чл.81 от ЗМДТ, разходите за 

издръжка на детските градини и детските ясли се финансират чрез нормативи за съответните 

делегирани от държавата дейности, поради което за периода 2023-2025 г. текущи разходи за 

детски градини и детски ясли в местните дейности не следва да се планират.  

С Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. са 

утвърдени „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, 

включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ“ в размер на 650 лв. на 

дете и „Норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на 

съответните такси по ЗМДТ“ в размер на 1125 лв. на дете.  

В Приложение № 1 „Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в 

делегираните от държавата дейности за 2022 г. на община Силистра“ към писмо №ФО-3 от 

25.03.2022 г. на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите 

с Указания, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за 

средства от Европейския съюз за 2022 г., за Общината са разчетени средства по двата 

норматива за периода 01.04. – 31.12.2022 г., както следва: 
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- По „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, 

включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ“ – за 1280 деца; 

- По „Норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране 

отпадането на съответните такси по ЗМДТ“ – за 281 деца.  

Съгласно чл. 6, ал. 1, буква „в“ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Общините 

събират местни такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, 

общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет. Съгласно чл. 6, ал. 1, буква 

„г“, местни такси се събират и за дейности по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование извън финансираното от държавата. Считано от 01.04.2022 г., 

законодателят предвижда заличаване на думите „детски ясли“ и „детски градини“ от в буква „в“ 

и отмяна на буква „г“. В същия срок, в глава трета в наименованието на раздел III от ЗМДТ 

думите „детски ясли, детски градини“ се заличават и се отменя чл. 81 от раздела.  

Успоредно с предвидената актуализация на ЗМДТ, аналогични изменения се предвиждат 

и в Закона за предучилищното и училищното образование. Считано от 01.04.2022 г. се отменят 

новосъздадената през 2020 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г.) т.10 на чл. 283, ал. 1, с която бе 

предвидено държавата и общините да подпомагат родителите при заплащане на дължимите 

такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование и чл. 283, 

ал. 9, ал.10 и ал. 11, които определят принципа на разходване на предоставяните по „Норматив 

за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9  от ЗПУО“ средства.   

Считано от 01.04.2022 г. се отменят и ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на чл. 298 от ЗПУО, свързани със 

заплащаните от родителите до този момент такси за издръжка на дейности, които не се 

финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – 

само такси за дейности по хранене, извън финансираното от държавата.   

В Закона за здравето е предвидено съответното изменение, в частта отнасяща се до 

заплащането на такси като в чл. 119, ал. 4 думите „отглеждане на децата в общинските детски 

ясли, както и за“ се заличават. 

На основание гореизложените, влизащи в сила от 01.04.2022 г. актуализации на Закона за 

местните данъци такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за 

здравето, и предвид пряката свързаност на предвидените измененията с разпоредбите на 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община 

Силистра /НОАМТЦУ/, предоставяме настоящият проект за изменение на същата.  

С проекта за изменение и допълнение на НОАМТЦУ се предлага напълно да бъдат 

освободени от заплащането на такси родителите на всички деца, записани в детски ясли и 

детски градини на територията на община Силистра. 

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 местните данъци и 

такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, 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, считаме че настоящата хипотеза попада в изключенията.  

 

Във връзка с гореизложеното предлагам следните изменения и допълнения в 

НОАМТЦУ: 

 

Било Става 

Раздел III  

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

Раздел III  

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ 
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ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (Изм. – 

Решение № …… от ………. г. 

на Общински съвет – 

Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 

Чл. 23. Общинският съвет определя таксите за ползване на 

детски ясли, детски градини и детска млечна кухня. 
Чл. 23. (Изм. - Решение № 

…… от ………. г. на 

Общински съвет – Силистра, 

в сила от 01.04.2022 г.) 
Общинският съвет определя 

таксите за ползване на детска 

млечна кухня.  

Чл. 24 (1) (Изм. – Решение № 454 от 25.02.2021 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. 24 (1) (Изм. – Решение № 

454 от 25.02.2021 г. на 

Общински съвет – Силистра, в 

сила от 01.03.2021 г., отм. - 

Решение № …… от ………. г. 

на Общински съвет – 

Силистра, в сила от 01.04.2022 

г.) 

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 /петдесет/ на сто 

намаление 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. 

(2) (Отм. - Решение № …… от 

………. г. на Общински съвет 

– Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Размерът на таксата се заплаща със 75/седемдесет и пет/ на 

сто намаление за:  

1. Второто от три и повече деца на едно семейство, когато 

всички посещават детска ясла и/или детска градина. 

(3) (Отм. - Решение № …… от 

………. г. на Общински съвет 

– Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 

(4) Не се заплаща такса за:  

1. Деца, чиито родител/и са с трайна неработоспособност от 

71% до 100%;  

2. Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по 

решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, съгласно нормативните 

разпоредби;  

3. Трето и следващо дете на едно семейство;  

4. Близнаци, тризнаци и т.н.;  

5. Деца – сираци;  

6. Дете, отсъствало повече от 30 дни, при условие, че 

родителя/настойника е уведомил писмено директора на 

детската ясла или детската градина.  

(4) (Отм. - Решение № …… от 

………. г. на Общински съвет 

– Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 
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(5) За установяване на фактите по ал.2, ал.3 и ал.4 родителите 

представят декларация за ползване на облекчения и 

съответните доказателства, определени със заповед на 

директора на детската ясла или детската градина, съобразени 

с европейското и българско законодателство, относно защита 

на личните данни.  

(5) (Отм. - Решение № …… от 

………. г. на Общински съвет 

– Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 

 

(6) Когато се установят повече от едно обстоятелства по ал.2, 

ал.3 и ал.4 родителят/настойникът избира по-благоприятното 

за него.  

(6) (Отм. - Решение № …… от 

………. г. на Общински съвет 

– Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 

(7) Заплащането на намаления размер на таксата или 

освобождаването от такса започва от месеца, следващ месеца 

от подаване на декларацията по ал.5. 

(7) (Отм. - Решение № …… от 

………. г. на Общински съвет 

– Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 

Чл. 24а (Нов – Решение № 454 от 25.02.2021 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 

Чл. 24а (Нов – Решение № 454 

от 25.02.2021 г. на Общински 

съвет – Силистра, в сила от 

01.03.2021 г., отм. - Решение № 

… от ………. г. на Общински 

съвет – Силистра, в сила от 

01.04.2022 г.) 
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месеца на подаване на декларацията по ал.3. 

 

БИЛО: Приложение № 3 към чл. 24 от НОАМТЦУ 

№ Наименование на услугата Размер на таксата 

І. За посещение в детски ясли, яслени групи в детски 

градини и детски градини 

 

     1. Детска ясла и яслена група в детска градина. Броя на присъствените дни х 

2,30 лв. 

     2. Детски градини при целодневна организация на 

предучилищното образование. 

6 лв. + броя на присъствените 

дни х 2,20 лв. 

2.1. Детски градини при полудневна организация на 

предучилищното образование. 

6 лв. + броя на присъствените 

дни х 0,33 лв. 

2.2. Детски градини при почасова организация на 

предучилищното образование. 

1,50 лв. х броя на присъствените 

дни 

   3. За предоставяне на допълнителни хранения в 

полудневната организация на предучилищното 

образование. 

Сутрешна закуска – 0,44 лв.; 

Обяд – 1,10 лв. 

II. 

 

За ползване на Детска млечна кухня родителите или 

настойниците заплащат дневна такса. 

0,50 лв. и стойността на храната 

за деня 

III. За ползване на общежитие по чл.178, ал.1, т.10 от 

Закона за предучилищното и училищното образование 

от учениците. 

20,00 лв. на месец 

IV. За участие в дейности по обща подкрепа по смисъла на 

чл.178, ал.1, т.7 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, които не се финансират от 

държавния бюджет и се осъществяват от Център за 

подкрепа за личностно развитие. 

 

1. 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. 

5,00 лв. на месец 

2. За участник в направление „Спорт“ за групите по 

плуване и в направление „Изкуство“ за групите по 

танцово и театрално изкуство. 

7,00 лв. на месец 

V. За услугите на Домашен социален патронаж месечната такса е 

пропорционално на ползваните 

дни, като стойността на един 

ден е 3,00 лева 

 

СТАВА: Приложение № 3 към чл. 27, чл. 28 и чл. 30 от НОАМТЦУ (Изм. - Решение 

№ … от ………. г. на Общински съвет – Силистра, в сила от 01.04.2022 г.) 

№ Наименование на услугата Размер на таксата 

I. 

 

За ползване на Детска млечна кухня родителите или 

настойниците заплащат дневна такса. 

0,50 лв. и стойността на храната 

за деня 

II. За ползване на общежитие по чл.178, ал.1, т.10 от Закона 

за предучилищното и училищното образование от 

учениците. 

20,00 лв. на месец 

III. За участие в дейности по обща подкрепа по смисъла на 

чл.178, ал.1, т.7 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, които не се финансират от 

държавния бюджет и се осъществяват от Център за 
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подкрепа за личностно развитие. 

1. 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. 

5,00 лв. на месец 

2. За участник в направление „Спорт“ за групите по 

плуване и в направление „Изкуство“ за групите по 

танцово и театрално изкуство. 

7,00 лв. на месец 

IV. За услугите на Домашен социален патронаж месечната такса е 

пропорционално на ползваните 

дни, като стойността на един 

ден е 3,00 лева 

 

Приложение № 3а към чл. 24а от НОАМТЦУ (ново - Решение № 454 от 25.02.2021 г. 

на Общински съвет – Силистра, в сила от 01.03.2021 г., отм. - Решение № … от ………. г. 

на Общински съвет – Силистра, в сила от 01.04.2022 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 

28.03.2022 г.  

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следното   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

местната администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и § 5, § 6 и §7 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (обн., ДВ,  бр. 17 от 01.03.2022 г.) и във връзка с чл. 6, ал.1, букви „в“ и „г“ 

и чл. 81 от Закона за местните данъци и такси, чл. 283, ал. 1, т. 10, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от Закона 

за предучилищното и училищното образование, и чл. 119, ал. 4 от Закона за здравето, 

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 глава втора в наименованието на раздел III думите „детски ясли,“ се заличават. 

 

§2. В чл. 23 думите „детски ясли, детски градини и“ се заличават.  

 

§3. Член 24 се отменя.  

 

§4. Член 24а се отменя. 
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§5. В приложение 3 към чл. 24 се правят следните изменения: 

1. В наименованието на Приложението думите „чл. 24“ се заменят с думите „чл. 

27, чл. 28 и чл. 30“; 

2. № I и текста в съответните колони за наименование на услугата и размер на 

таксата се заличават; 

3.  „II.” се заменя с „I.”. 

4. „III.” се заменя с „II.”.  

5. „IV.” се заменя с „III.”. 

6. „V.” се заменя с „ IV”. 

 

§6. Приложение 3а към чл.24а се отменя. 

 

2. 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 ненавременно синхронизиране 

на НОАМТЦУ със Закона за местните данъци и такси, Законa за предучилищното и 

училищното образование и Закона за здравето. 

 

Приложение: 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 

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


