
МОТИВИ 

КЪМ 

ПРОЕКТ НА 

ПРОМЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ НА РАЗДЕЛ ІІІ – „ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ 
ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ И ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ чл.49 ОТ 
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 
обучението. 

 

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. 

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. 

От учебната 2003-2004 година /за 6- годишните / и от 2010-2011 година /за 5-
годишните / до сега децата, които посещават детските градина в Община 
Силистра заплащат само стойността на променливата част от горе цитираната 
такса, т.е. 2,20 лв., пропорционално на присъствените дни в месеца. 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. 

За финансовата 2013 година начислените разходи за държавна и местна дейност 
за ЦДГ/ОДЗ в общината са в размер на 3 112 284 лв., изразходвани за 
отглеждането, възпитанието и обучението на 1411 деца, съгласно данните от 
информационната система на Министерството на образованието и науката 
АдминМ към 01.01.2013 г.. т. е. годишният стандарт за издръжка на едно дете в 
общинска детска градина е 2 206 лв.  

Съгласно Решение № 20 от 10 януари 2013 г. за изменение на Решение №327 на 
Министерски съвет от 2012 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за 
определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата 
дейности през 2013 г., изменено с Решение № 850 на Министерски съвет от 2012 
г. единният разходен стандарт за дете в подготвителна група в детска градина, 
обединено детско заведение или училище през 2013 г. е бил 1760 лв. /80% от 
изразходваните средства/ 

Горецитираното Решение № 20 предоставя от държавния бюджет за всяко дете 
от подготвителните групи и по 72 лв. добавка за подпомагане храненето или 
общо средства в размер на 48 096 лв.  

 Разликата от 374 лв. за едно дете между предоставените от държавата средства 
и изразходваните чрез общинския бюджет са от местни приходи на общината 
или за децата от подготвителните групи в детските градини са 249 832 лв. за 668 
деца. /информационна система на МОН АдминМ към 01.01.2013 г./                                                

През настоящата учебна година в детските градини на територията на Община 
Силистра се отглеждат, обучават и възпитават 350- 5-годишни и 325- 6-годишни 
деца или общо 675 деца, подлежащи на задължителна предучилищна 
подготовка. Единният разходен стандарт за дете в подготвителна група за 2014 г. 
е 1783 лв., а добавката за подпомагане храненето на дете е 72 лв. или 
осигурените от държавния бюджет средства за едно дете са 1855 лв. 

Имайки предвид начислените разходи за едно дете в детска градина през 2013 г. 
и осигурените от държавата средства се получава разлика от 351 лв. на дете или 
236 925 лв. за 675 деца, които трябва да се осигурят от местни приходи на 
общината през 2014 г.  

4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 

В целодневните детски градини храненето е четирикратно в изпълнение 
изискванията на Наредба № 6 на Министерството на здравеопазването за 
здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските 
заведения. Законът за народната просвета регламентира определени изисквания, 
при които се осъществява задължителната предучилищна подготовка, едно от 



които е осигурено столово хранене при целодневна организация на 
предучилищната подготовка. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


