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МОТИВИ  
към проект за изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В 
ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
1. Причини, налагащи приемането на промените в Наредбата: 

Съгласно чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за народната просвета и чл. 30, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от учебната 2003-2004 година 
за 6-годишните, а от учебната 2010-2011 година за 5-годишните деца предучилищната 
подготовка преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от 
годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Правната норма регламентира 
предучилищната подготовка на децата да се осъществява в подготвителни групи в 
детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите или 
настойниците не заплащат такса за задължителното обучение. С Решение № 
44/24.06.2014 г. по адм.д. № 52/2014 г. на САС таксите за задължително обучение са 
отменени и е направено  разграничение на два периода на обучение – задължителен и 
незадължителен. В т. 17 от Приложение № 1 към чл. 49 от НОАМТЦУ е оставена 
частта, с която са определени цени за услуга „хранене” за 5-6 годишни деца, подлежащи 
на незадължително обучение в подготвителните групи в целодневни детски 
градини/обединени детски заведение ЦДГ/ОДЗ, посещаващи посочените институции в 
периода от 01.06 включително до 14.09 включително на съответната година, т.е. за 
периода на лятната ваканция.  

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 

Средствата за храна на децата в подготвителните групи не са включени в единния 
разходен стандарт за издръжка на 5-6 годишните деца и с осигурените от държавата 
средства от 72 лв. годишно на дете се поемат само част от разходите за храна. 
Родителите или настойниците на децата трябва да заплащат само за предоставяните  
услуги за отглеждане и възпитание извън обхвата на образователната услуга по 
подготовката им за училище, финансирана със средствата по единните разходни 

стандарти за незадължителното обучение през лятната ваканция (01.06 включително 
до 14.09 включително). 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Сега за ползване на детски градини на територията на Община Силистра 
родителите или настойниците заплащат следната такса: 6,00 лв.+N х 2,20 лв., 
като N e броя на присъствените дни в месеца, а сумата представлява цена на 
предоставена услуга. През годините този размер е бил различен, като 

 



понастоящем е 2,20 лв. за детските градини в гр. Силистра и селата Айдемир и 
Калипетрово и 1.40 лв. за селата Проф.Иширково, Брадвари, Йорданово и Бабук. 
Тази услуга следва да се заплаща за летните месеци, които се явяват 
незадължително обучение за децата.  

4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 

Приемането на промените в Наредбата ще я приведат в съответствие с 
изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на 
Закона за народната просвета. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 
нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския 
съюз. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 
Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 14 
дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на 
Общински съвет-Силистра да направят писмени предложения и да изразят 
становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет- 
Силистра или изпратени на електронен адрес obs@silistra.bg 

 

 

 

  Мария Димитрова – 

   Председател на Общински съвет Силистра.  


