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Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите в Община Силистра 
 

На основание  чл.26, ал.4 от  Закона за нормативните актове на заинтересованите 
лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на обявлението, за предложения  и  
становища по настоящия Проект за изменение и допълнение в Наредбата за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. 
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани при Началник отдел  
„Образование и младежки дейности“ в ст. 22 на отдел „Образование и младежки 
дейности“ на  адрес: гр. Силистра, ул. ”Патриарх Дамян” №5 или на e-mail: 
sil_oobr@abv.bg. 

На  основание  чл.28,  ал.2  от  Закона  за  нормативните  актове, Ви представяме 
следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра 

  
 Причини, които налагат промените: 

Центровете за подкрепа за личностно развитие– Обединен детски комплекс и Народна 
астрономическа обсерватория, Силистра, съгласно чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, развиват интересите, способностите, компетентностите и изявата на 
децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Дейностите на 
ОДК се финансират от държавния бюджет по ПМС №36 от 20 февруари 2015 г. за финансово 
подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на 
народната просвета /Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016 г./, 
както и от местна дейност, а тези на НАО – по стандарти за делегираните от държавата дейности. 
Тези 2 институции до настоящия момент се подпомагат финансово и благодарение на 
предоставената им възможност да събират средства от цена на услуга в размер на 5,00 лв. за 
извънучилищни дейности, съгласно Приложение №1 към чл. 49 от НОАМТЦУ  

Във връзка с разпоредбите чл. 191, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование за общата подкрепа, осъществявана от Център за подкрепа за личностно развитие, 
която не се финансира от държавния бюджет, може да се събират такси при условия и по ред, 
определен в чл. 6, буква „з“ от Закона за местните данъци и такси. Това налага необходимостта  
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от допълнение  и  изменение  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услугите в Община Силистра. 

Целите, които се поставят:  

• Подпомагане дейността на Центровете за подкрепа за личностно развитие – ОДК и 
НАО. Събраните такси ще дадат възможност на повече ученици да се включат в конкурси, 
състезания и прояви, планирани в Националния и Общинския календар за изяви по интереси.  
• Синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и 

Закона за предучилищното и училищното образование; 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба 

Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра не изисква 
допълнителни средства за настоящата и следващите бюджетни години. 

Очаквани резултати от прилагането: 
• Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги; 
• Урегулиране на обществените отношения във връзка с обучението на деца и ученици в 

Центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Силистра; 
• Повишаване удовлетвореността на гражданите от услугите, предлагани в Центровете за 

подкрепа за личностно развитие – ОДК и НАО „Галилео Галилей“ 
• по-добра организация на работата за предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа на децата и учениците в Община Силистра, по-ефективно управление 
на тази нова по вид дейност и целесъобразно изразходване на публичните 
средства, с които тя се финансира. 

• Предвидимост и устойчивост на планираните и изразходвани средства по 
издръжката на ЦПЛР; 
 
Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

 
 Настоящият  проект  за изменение и  допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра е 
подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е 
обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за  
местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищното образование), 
относимо към уредбата на тези обществени отношения. Настоящите  изменения  са  в  
съответствие с европейското законодателство–Европейската харта за местно 
самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  
 

Предвид изложените мотиви, предложението на проект за изменение и  
допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услугите в Община Силистра, е както следва: 

 
§ 1. /Изм. – Решение №….., в сила от 1.10.2017 г./ 

Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ 
БИЛО СТАВА 

№ Наименование на услугата Мярка Разм
ер 

№ Наименование на 
услугата 

Мярка Размер 

 ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 

   ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 

  



ДЕЙНОСТИ“ ДЕЙНОСТИ“ 
 I.  

ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

   I. 
ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

  

16. За  извънучилищни  
дейности,    
предлагани  от 
Извънучилищните 
педагогически учреждения  – 
Обединен  детски  комплекс  
и  Народна 
астрономическа   
обсерватория “Галилео 
Галилей”. 
Забележка: 
Ученици/деца,    
посещаващи  повече  от една 
група, в едно ИПУ, заплащат 
цена на услугата, както 
следва: 
за първа - 100%, 
за втора – 50%, 
за трета и следваща – 
безплатно; 
Ученици/деца от многодетни 
семейства 
/две  и  повече/,  посещаващи  
групи на  едно и също ИПУ,   
заплащат цена на услуга за 
един ученик/дете; 
Не заплащат цена на 
услугата ученици от 
ДДЛРГ  „Димчо Дебелянов”,  
ученици/деца със 
специални  образователни   
потребности, ученици/деца  
сираци,     
ученици/деца  с  един 
родител 

лв./ 
месец 

5,00  16. Отпада   

 
§ 2. /Изм. – Решение №….., в сила от 1.10.2017 г./ 
 

БИЛО СТАВА 
Чл.23а    (Решение  No 1366 от  30.09.2010 
г.,    
отм.-Решение  No1395 от 28.10.2010 г. на 
Общински съвет) 

Чл.23а (1) За дейности по обща подкрепа 
по смисъла на Закона за предучилищното 
и училищното образование, които не се 
финансират от държавния бюджет и се 
осъществяват от център за подкрепа за 



личностно развитие се събират такси в 
размер на:  
• 5,00 /Пет/ лв на месец 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; 
• 7,00 /Седем/ лв. на месец за 
участник в  направление „Спорт“ за 
групите по плуване и в направление 
„Изкуство“ за групите за танцово и 
театрално изкуство. 
(2) От месечна такса по ал. 1 се 
освобождават децата от детските градини, 
ученици, настанени в ЦНСТ,  ученици със 
специални  образователни   потребности, 
ученици/деца  сираци,  ученици  с  един 
родител. 
(3) Средствата от събраните такси се 
разпределят съгласно Вътрешни правила, 
утвърдени със заповед на директора на 
ЦПЛР. 

 
 
§ 3. Измененията в Наредбата за определяне и администриране на местните такси 
и цени на услугите в Община Силистра влизат в сила, считано от 1.10.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
Внася: 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 


