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М О Т И В И  

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:  
Във връзка с промени на действащата нормативна уредба, актуализация на 

предоставените услуги и техният размер е налице необходимост от актуализация на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 
Община Силистра.  
Съгласно чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за народната просвета и чл. 30, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от учебната 2003-2004 
година за 6-годишните, а от учебната 2010-2011 година за 5-годишните деца 
предучилищната подготовка преди постъпването им в първи клас е задължителна, но 
не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Правната норма 
регламентира предучилищната подготовка на децата да се осъществява в 
подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като 
родителите или настойниците не заплащат такса за обучението. 

С Решение № 882 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол №35 
от 30.01.2014г. е въведена цена на услуга „хранене на 5- и 6- годишните деца в 
ОДЗ и ЦДГ”, в размер на 1,40 лв. на присъствен ден, с което беше спазена 
правната норма на  чл.20, ал.1 и ал.2 от Закона за народната просвета и чл. 30, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, регламентираща 
задължителния характер на предучилищната подготовка на 5- и 6-годишните деца, 
която се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни 
групи в училищата, като родителите или настойниците не заплащат такса за 
обучението. 
Административен съд – Силистра, със свое Решение №44 от 24.06.2014г.отмени т.17 
от Приложение №1 към чл.49 от НОАМТЦУ, приета с Решение №882/30.01.2014г. за 
периода от 15.09. до 31.05. включително. За периода 01.06. до 14.09. включително на 



съответната година, т.е. периода на лятната ваканция върна за преразглеждане в 
Общински съвет – Силистра т.17  от Приложение №1 към чл.49 от НОАМТЦУ, като 
се спазят изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА за осигуряване на 14-дневен срок за 
възражения и предложения.  
Върховен административен съд на Република България постанови със свое Решение 
№4261 от 17.04.2015г., че Решение №44 от 24.06.2014г. Административен съд – 
Силистра е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да бъде оставено в 
сила. В изпълнение Решение №4261 от 17.04.2015г. на Върховен административен 
съд на Република България от 17.04.2015г. в ЦДГ/ОДЗ не се начислява  цена на 
услуга „хранене на 5- и 6- годишни деца в ОДЗ и ЦДГ”  за периода 15.09. 
включително до 31.05. включително в подготвителните групи. 
В мотивите за своето решение Административен съд - Силистра счита, че: 
„подготвителното обучение приключва на 31.05.“; и ползването на детска градина за 
децата по чл.20, ал.1 от ЗНП през „ваканционните месеци“ е по желание на 
родителите/настойниците. Това ползване представлява долълнителна услуга  по 
смисъла на чл. 30, ал. 5 от ППЗНП, за която родителите/настойниците дължат 
заплащане на такса, на основание на чл. 19, ал.2 от ЗНП“. С тези мотиви 
Административен съд –Силистра прави извода, че: „приетата такса, именувана „цена 
на услуга“ се дължи в периода на незадължителна подготовка, а именно 01.06. до 
14.09. включително.“ Според тълкуването на Административен съд – Силистра, 
таксата за храна е част от таксата за ползване на детска градина и като такава е извън 
обсега на раздел „цени на услуги“, тъй като разпоредбата на чл. 6, ал.2 от ЗМДТ 
изключва от обсега си услугите чл. 6, ал.1 от ЗМДТ, сред които се включва и „таксата 
за ползване на детска градина“. Сегашната разпоредба не отговаря на разписаната 
рамка на чл.49 от НОАМТЦИ във връзка чл. 6, ал.2 от ЗМДТ изключва от обсега си 
услугите чл. 6, ал.1 от ЗМДТ. 

2.Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 
С предложението за отмяна на т.17 в Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ и 
добавяне на нова точка «2б», към чл.20, ал.1, за ползване на детска градина от 5- и 6- 
годишните деца в ЦДГ/ОДЗ в периода01.06. до 14.09. включително, както и за 
утвърдените със заповед на Министъра на образованието ученически ваканции, за 
съответната година, се регламентира такса в размер определен от сега действащата 
НОАМТЦУ, а именно: 6.00лв. + N х 2.20лв. като N – е броят на присъствените дни и 
6,00 лв.+N х 1.40 лв. за селата Проф.Иширково, Брадвари, Йорданово и Бабук, като N 
e броя на присъствените дни в месеца, като на практика се отстранява горепосоченото 
несъответствие с нормативната уредба.  

 

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: 
В целодневните детски градини храненето е четирикратно в изпълнение изискванията 
на Наредба № 6 на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене 



на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения. Законът за народната 
просвета регламентира определени изисквания, при които се осъществява 
задължителната предучилищна подготовка, едно от които е осигурено столово 
хранене при целодневна организация на предучилищната подготовка. 

Приемането на промените в Наредбата ще я приведат в съответствие с изискванията 
на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета и Закона за местните данъци и такси. 

 Предприемане на мерки за постигане на положителен финансов резултат от ОП 
„Регионално депо за битови отпадъци“ гр. Силистра 

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 14 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 

 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по 
проекта. Последните могат да бъдат депозирани при директор Дирекция „Финанси” в 
ст. 412 на общинската администрация.  
 
 
С уважение, 
 
ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ 
За Кмет на Община Силистра  
(На основание Заповед№789/12.05.2015 г.) 
 


