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МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТ НА 

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

 
 

1. Причини, налагащи приемането на промените в Наредбата: 

С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016 
г. се направиха и изменения и допълнения в чл. 6, ал. 1 на Закона за местни данъци и 
такси, а именно: общините събират такси за „дейности по отглеждане и възпитание 
в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина 
или училището извън финансираните от държавата дейности“. 

Решение №920 от 02.11.2016 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. регламентира 
дейностите, финансирани от държавния бюджет. 
 

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

- Синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и 
Закона за предучилищното и училищното образование; 

- Предоставяне на допълнителни услуги по отглеждането на децата в детските градини; 

- Преодоляване на дискриминационния елемент при определяне на таксите за ползване 
на детска градина за различните населени места; 

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

Предлаганите промени не изискват финансови и други средства за прилагането им. 

4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 

- Предвидимост и устойчивост на планираните и изразходвани средства по издръжката 
на общинските детски градини; 

- Децентрализация на другите дейностите за допълнителните услуги по отглеждане на 
децата по желание на родителите; 
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- - Преодолян дискриминационния елемент при определяне на таксите за ползване на 
детска градина за различните населени места; 

- Увеличаване приходите в общинския бюджет от такси за ползване на детски градини; 

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 30 дневен срок 
от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет-
Силистра да направят писмени предложения и да изразят становище по проекта, които 
могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет-Силистра или 
изпратени на електронен адрес: obs@silistra.bg 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
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