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за 

Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги в Община Силистра 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)  

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението 

на подзаконовия нормативен акт:  

Подобряване качеството на живот и осигуряването на помощ и подкрепа 

на лица и семейства в неравностойно социално положение, както и на лица, 

изпаднали в тежка ситуация, включително и вследствие епидемичната 

обстановка, са приоритет в социалната политика на Община Силистра. 

Домашният социален патронаж (ДСП) предоставя социална услуга, на 

територията на община Силистра от 1974 г.  Същата е с капацитет 280 места – 

лица в пенсионна възраст и такива с намалена трудоспособност над 72 % . 

Домашен социален патронаж – Силистра осигурява комплекс от социални 

услуги, включващи приготвяне и доставка на храна по домовете, санитарни 

грижи, помощ в общуването и поддържането на социални контакти, пазаруване 

закупуване на лекарства, помощ при работа с институции и др.   

ДСП осигурява подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания чрез 

услуги в домашна среда в отговор на безпрецедентните предизвикателства, 

свързани с разпространението на COVID-19. 

Социалният патронаж, който е изцяло общинска дейност, на практика се 

превърна във втората най-важна публична функция – след здравните грижи, 

помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация и 

сравнително лесно се адаптира към възникналите нови условия във връзка с 

разпространението на COVID-19 и осигурявайки  продължаваща подкрепа на 

лицата от уязвимите групи. 

Към днешна дата ежедневно се обслужват над 500 крайно нуждаещи се 

потребители. 

 От м. януари 2023 г., в ДСП ще се приготвя храна и по проект 

„Топъл обяд в община Силистра“ по Програма "Храни и основно материално 

подпомагане". 

 За повишаване качеството на предоставяните услуги, както и в 

отговор на усилията на Общината за справяне с най-неотложните 

предизвикателства, свързани с разпространението на коронавируса е необходимо 



и закупуването на санитарни и почистващи материали и лични предпазни 

средства на стойност 30 000 лв.  

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

Наредбата: 

Спазване на основните принципи в ЗМДТ при определяне размера на цените на 

услугите в НОАМТЦУ в  Община Силистра, а именно:  

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество;  

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата  уредба:  

За прилагането на настоящата промяна в Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 

Повишаване на приходите и качеството на предоставените услуги от Домашен 

социален патронаж.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата съответства на 

Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Не е в 

противоречие с правото на Европейския съюз. На основание чл. 26, ал. 4 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 становища по проекта, които могат 

да бъдат депозирани в Общински съвет- Силистра или изпратени на електронен 

адрес obs@silistra.bg. 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра 
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Съгласували: 

 

Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

Д-р Мирослав Тодоров, зам.-кмет „финанси“ 

 

Инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет „Устройство на територията“ 

 

Мирослав Калинов, директор на дирекция „Финанси“ 

 

Николай Николов, директор на дирекция „Правна“ 

 

Изготвил:  

Красен Костадинов, Началник на отдел „Местни данъци и такси“ 

 


