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МОТИВИ 

към 
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: 

Построено през 60-те години, общежитие “Младост” вече над 50 години  ежегодно приютява 
между 230-250 ученици от Силистренска област. Същото е на делегиран бюджет с утвърден 
стандарт за един ученик, който през годините нараства средно с 6 %.   

Настанените в общежитието ученици заплащат такси, по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Силистра, в размер 
на 15,00 лв. през отоплителния сезон и 10,00 лв. през неотоплителния сезон. По решение на 
Общински съвет Силистра, събраните такси се възстановяват в бюджета на общежитието  и се 
използват само за издръжка /покриване на разходи за гориво, ел. енергия и вода/ - за 2016 год. 
възстановените такси са в размер на 27 907,00 лв. или 23,10% от средствата за издръжка. 

Утвърдените,  преди повече от 10 години, такси не са променяни до настоящия момент, 
независимо от промяната  цените на стоките и услугите: 

- увеличен акциз на горивата от 60,00 лв. на 600,00 лв. за 1 000 л /за отоплителен сезон 
са необходими около 30 000 л, или 60 000,00 лв./; 
- повишената цена на ел. енергия, вкл. от м. Април 2017 год., /през отоплителния сезон 
цената е около 2 000,00 лв. на месец/. 
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В качеството си на  Център за подкрепа за личностно развитие, е необходимо общежитието да 
създава условия за образователна, възпитателна, развиваща и подкрепяща среда, съответстваща 
на  нормативните изисквания на службите за  противопожарна безопасност, на регионална 
здравна инспекция и др.,  в това число: 

- безплатен интернет и кабелна телевизия за всички ученици - 100,00 лв. на месец; 
- финансиране на изяви с ученици по Националния календар и участието им в 
съвместни дейности със сродни общежития в страната ( ежегодно около 3 000.00 лв./три 
хиляди лева/); 

- здравословни и безопасни  условията в спалните и общите помещения в общежитието 
(наложителна е подмяна на легла, гардероби, шкафчета; подмяната на остарялата 
дървена дограма); 

- средства за аварийни разходи и поддръжка на Ел., В и К и парна инсталации, както и на 
покривната конструкция. 

Промяната на средствата по стандарт се разходва е регламентирана от финансиращия орган 
само за увеличение на РЗ на персонала, а не за издръжка, което води до свиване и икономия на 
средства за издръжка /гориво за отопление, вода, ел. енергия, текущ ремонт/.  

Справка със сродни общежития показва, че таксите се движат между 20 – 30 – 40 лв. на месец 
без сезонно деление (отоплителен и неотоплителен сезон): Плевен – 20.00 лв.; Ловеч – 30.00 
лв.; Шумен – 30.00 лв.; Враца – 30.00 лв.; Кърджали – 33.00 лв. и Варна – 40-50.00 лв. 

Целите, които се поставят:  
- осигуряване на средства за подобряване на условията в спалните помещения и общежитието, 

като цяло, чрез отделяне на средства за капиталови разходи и основни ремонти; 
- осигуряване на средства за покриване на все по-големите изисквания от страна на 

инспектиращите органи – РЗИ, пожарна безопасност и защита на населението; 
- възпитателно въздействие върху учениците – опазване на имуществото и включване в 

мероприятия на общежитието, вкл. и на сродни общежития. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба 

Прилагането на Предложението не изисква допълнителни средства за настоящата и 
следващите бюджетни години. 

Очаквани резултати от прилагането: 
1. Осигурени средства за покриване увеличения акциз на горивата;  
2. Осигурени средства за подобряване на условията в спалните и общите помещения в 

общежитието; 
3. Отделени средства за капиталови разходи и основни ремонти; 
4. Отделени средства за аварийни разходи и поддръжка; 
5. Финансиране на изяви с ученици и участието им в съвместни дейности със сродни 

общежития в страната; 
6. Възпитателно въздействие върху учениците – опазено имущество и включени по-голям 

брой ученици в мероприятия на общежитието 
7. Месечната такса за ползване на общежитие 20,00 /двадесет/ лв. на месец през 

всички сезони, за всички ученици с изключение на учениците от Спортно училище 
„Дръстър“, гр. Силистра. 

8. Нощувка в общежитие – за ученици  10,00 /десет/ лв. за 1 нощувка 
            – за възрастни  12,00 /дванадесет/ лв. за 1 нощувка 
 

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), 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 №…../ 
 

БИЛО СТАВА 
Чл. 23. (1) Учениците, които ползват 
общежитие, заплащат месечна такса в  
размер на 15,00  лв.  през отоплителния 
сезон 
  /за периода месец ноември – месец март/;  
и 10,00 лв. за неотоплителния сезон. 
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на 
сто намаление в случаите: 
1. когато учениците са сираци или с  1 
родител; 
2. когато ученикът е второ или следващо 
дете от същото семейство настанен в 
общежитието; 
3. когато ученикът е инвалид или дете на 
инвалид / и /. 
(3) От месечна такса се освобождават 
учениците от спортните паралелки  
. 

Чл.23 (1) Учениците, които ползват 
общежитие, заплащат месечна такса в 
размер на 20,00 /двадесет/ лв. 
(2) От месечна такса се освобождават 
учениците от Спортно училище 
„Дръстър“, гр. Силистра 
. 

 
§ 2. /Изм. – Решение №…../ 

Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ 
 

БИЛО СТАВА 
№ Наименование на услугата Мярка Разм

ер 
№ Наименование на 

услугата 
Мярка Размер 

 ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

   ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

  

 I.  
ФУНКЦИЯ 

„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

   I. 
ФУНКЦИЯ 

„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

  

3. Нощувка в общежитие 
за ученици и групови 

лв./1 
нощув

 
7,00  

3. Нощувка в 
общежитие, чиято 

лв./1 
нощув

 
 



посещения 
за възрастни 

ка  
9,00 

дейност не се 
организира от 
училища /чл.49, ал.3 
от ЗПУО/: 

• за ученици  
• за възрастни 

ка  
 
 
 
10,00 
12,00 

 
§ 3. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Силистра влизат в сила с Решение 
на Общински съвет - Силистра № …… взето на заседание с Протокол 
№…../…..2017 г. 
 
 
 
 
Внася: 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 


