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ДО   

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

 

 

М О Т И В И 

КЪМ 

ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ 

В ОБЩИНА СИЛИСТРА 

/съгласно изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове/ 

 

1. Причини, които налагат приемането на измененията и допълненията в 

подзаконовия акт: 

Съгласно чл.298 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, 

издръжката на децата в предучилищното образование се осигурява със средства от държавния 

и общинския бюджет, като родителите на деца в задължителното предучилищно образование, 

заплащат такси само за дейности по хранене, извън финансираното от държавата. 

 С измененията в ЗПУО /обн. ДВ.бр.82 от18.09.2020 г./ е предвидено държавата и 

общините да подпомагат заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от 

държавата, като средство за подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното 

развитие. 

Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да 

осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите 

по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на 

сто от средствата, които държавата предоставя. Условията и редът за пълното и/или частично 

подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на 

децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се 

определя със съответните наредби по чл.9 от Закона за местните данъци и такси. Това налага 

изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услугите в Община Силистра / НОАМТЦУ/. 

Предвид социалния елемент и значимост на предлаганите изменения, доколкото 

същите са в изпълнение и на основание настъпилите промени в Закона за предучилищното и 

училищното образование, предлагания проект за изменение и допълнение на НОАМТЦУ е 

свързан само и единствено с определяне реда и условията за подпомагане на равния достъп и 

за подкрепа на личностното развитие, свързано с определяне на категориите деца в 

задължителното предучилищно образование, които да бъдат освободени изцяло или частично 

от заплащане на такса за дейностите по хранене. 
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2. Цели, които се поставят: 

Целта на настоящия проект е чрез подпомагане на заплащането на дължимите от 

родителите такси, да се подобри достъпа до предучилищно образование и да се постигне 

пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед 

осигуряване на подкрепа за всяко дете. 

 

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

Прилагането на новата уредба не се очаква да окаже влияние върху финансовите резултати 

на Община Силистра. Средствата, необходими за прилагането на предлаганите промени, са 

осигурени и ще бъдат предоставяни от държавния бюджет /Решение №790 от 30.10.2020 г. на 

Министерски съвет/. 

 

4. Очаквани резултати: 

Подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене, 

извън финансираното от държавата, респективно подобряване на  достъпа до предучилищно 

образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с 

оглед осигуряване на подкрепа за всяко дете. 

С предлаганите промени, разпоредбите на наредбата ще се приведат в съответствие с 

нормативен акт от по-висок ранг – Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

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

местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Силистра е съобразен с 

действащото законодателство и не противоречи на правото на Европейския съюз. 

 

Забележка: Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Адмистративнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от 

публикуване на настоящия проект на интернет страниците на Общински съвет – Силистра и 

Община 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: sil_oobr@abv.bg  

 

 

ВНОСИТЕЛ, 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра 
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