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Изх. №......................................... 

 

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: 

С измененията в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и 

училищното образование и Закона за здравето (обн.,  ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г.) е предвидено 

пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детски 

ясли и детските градини, като за целта е осигурено финансирането на издръжката им за 

сметка на държавния бюджет за периода април-декември 2022 г. Във Функция „Образование“, 

за децата в детски градини разчетите са направени при средна стойност на издръжката от 650 

лв. на дете и с Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет е утвърден „Норматив за 

издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и 

компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ“ в същия размер. Утвърден е и 

„Норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на 

съответните такси по ЗМДТ“ във Функция „Здравеопазване“ в размер 1125 лв. на дете. 

Заличаването на всички текстове определящи заплащането на такси за издръжка на 

децата в детски ясли и детски градини в ЗМДТ, ЗПУО и Закона за здравето, както и 

утвърждаването на горецитираните нормативи от Министерски съвет, налагат своевременната 

актуализация на местната нормативна уредба, а именно 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 местните данъци 

такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, с оглед на 

обстоятелството, че 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 от заплащане 

на такса за дейностите по хранене, считаме че настоящата хипотеза попада в изключенията.  

 

2. Цели, които се поставят: 

Целта на настоящия проект е чрез отпадането на дължимите от родителите такси, да се 

подобри достъпа до предучилищно образование и да се постигне пълен обхват на децата в 
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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 № 50 от 

03.02.2022 г. на Министерски съвет/. 

 

4. Очаквани резултати: 

Отпадане на дължимите от родителите такси, включително 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 

нормативни актове от по-висок ранг – Закона за местните данъци и такси, Закона за 

предучилищното и училищното образование и Закона за здравето. 

 

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 

 

Съгласували: 

 

Ростислав Павлов 
Секретар на Община Силистра 

 

Д-р Мирослав Тодоров 

Заместник-кмет “Финанси и икономика” 

 

Мария Недялкова 
Заместник-кмет “Хуманитарни дейности”  

 

Николай Николов   
Директор  дирекция “Правна” 

 

Изготвил: 

Олга Петрова 

Старши експерт „Финансиране  в системата на предучилищно и училищно образование“ 
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