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от  д-р Юлиян Найденов Найденов 
Кмет на Община Силистра 

 
Относно: Актуализиране на  Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги в Община Силистра 
           
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 
         

 Предлагам следните мотиви относно актуализиране на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Силистра, както следва: 

1. Причини за изменението и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в община Силистра: 
1.1. С оглед прецизиране на някои текстове във връзка с решения взети на заседания на 
Общински съвет - Силистра, извършено преобразуване със заповед на министъра на МОМН, 
както и извършени законодателни промени  
1.2. С оглед необходимостта от привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията за 
обективно отчитане на приходите от местни такси чрез диференцирането им, съобразно 
предоставените услуги, без да се променя техния характер,  се предлага настоящия проект на 
Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите в Община Силистра ( НОАМТЦУ), изразяващи се в следното: 
     -    С решение №1368, взето на заседание на Общински съвет Силистра с Протокол №40 от 
30.09.2010г. към раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 
лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги, е приет нов чл. 23а.  
    -      С Решение № 1395, взето на заседание на Общински съвет Силистра, с Протокол № 41 от 
28.10.2010г. се отмени т. 1 от Решение № 1368, защото дейността е определена като „такса” по 
чл. 23а към Глава III „Местни такси” на НОАМТЦУ и същевременно като „цена на услуга” в 
Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на 
физически или юридически лица”, съответно в Приложение № 1 към чл. 49 от НОАМТЦУ в 
Община Силистра. До настоящия момент тази промяна не е отразена в действащата наредба. 
     -     С Решение № 108, взето на заседание на Общински съвет Силистра с Протокол № 5 от 
26.01.2012г. се направиха промени в чл. 20 от  НОАМТЦУ, отнасящи се до размера на месечните 
такси за ползване на детска градина. По технически причини тази промяна също не е отразена в 
текста на чл. 21, ал. 2 от НОАМТЦУ. 
     -     Със Заповед № РД-14-99/04.07.2012г. на Министъра на образованието, младежта и 
науката, Център за работа с деца, Център за ученическо техническо и научно творчество и 
Ученическа спортна школа, бяха преобразувани в „Обединен детски комплекс”. Това налага 
промяна в текстовете на т.19 от Приложение № 1 към чл. 49 от Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги за Функция „Образование”. 
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      -     С обнародването в ДВ бр. 37 / 15.05.2012г. на  Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. 
за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (в сила от  16.08.2012г., 
изм. с ДВ бр. 69 от 11.09.2012 г.) и с обнародването в ДВ бр.43 от 08.06.2012г. на Наредба РД – 
02 – 20 – 9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, се 
налага извършването на промени както в наименованията на извършваните услуги от Отдел 
„ГРАО”, с цел тяхното унифициране с действащото законодателство, така и в размера на таксите 
за предоставяне на съответните услуги в зависимост от срока за извършването им. В тази връзка 
следва да се има предвид и следното: 
• Услугите предоставяни от Отдел „ГРАО” се извършват по специално утвърдени програми 
от Национална база данни „Население” и Локална база данни „Население”. При настъпване на 
проблеми в програмните продукти или в използваната компютърната техника, се налага 
предоставянето на отдалечен достъп до лицензирани за целта фирми, които са локализирани в 
град София. За осигуряване поддържането на програмните продукти, с лицензираните за това 
фирми, се сключват абонаментни договори.  
• В размера на таксите на услугите, предоставяни от Отдел „ГРАО”, не са извършвани 
промени от 2008 година до настоящия момент и не са взети предвид инфлационните индекси. 
Освен това, Отдел „ГРАО” при предоставяне на услугите: издаване на документи след подаване 
на искане по утвърден образец в Информационен център „ГРАО” и кметствата, използва 
утвърдени образци на формуляри, чиято цена също е повишена. 
Събираните такси от Отдел „ГРАО”, се отчитат два пъти в седмицата и те дават възможност при 
настъпване на посочените по – горе проблеми, да се реагира своевременно и да се покрият 
извършените разходи. 
- Във връзка с породената необходимост от привеждането на Приложение № 1 в синхрон с 
актуалната структура на администрацията и коригиране в номерацията на цените на услугите в 
Приложението се налага отмяна на действащото и приемане на ново Приложение към чл.49 от 
НОАМТЦУ в Община Силистра; 
- Промените в макроикономическите показатели, а именно – увеличаване размера на 
минималната заплата за страната, увеличаване цените на ел.енергията, горивата, и други 
консумативи, провокираха служителите от всички структури на Общината да предложат 
увеличаване на цени на услуги и такси в НОАМТЦУ в Община Силистра, касаещи дейността им. 
 

2. Целта на тази промяна е:  
• да се актуализират разпоредбите в местната наредба, така че да съответстват на 
нормативната уредба и  
• да се създават условия за повишаване на качеството на техническите услуги по-добра 
регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси. 
 

3. За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата не са 
необходими  финансови средства. 

 
4. Очакваните резултати от прилагането на актуализираната наредба:  

• предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица да става по 
по-лесен, по-разбираем и по-достъпен начин, както и повишаване приходите в бюджета на 
общината. 
 

5. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй 
като предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги в  община Силистра е в съответствие с 
разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската 
общност , свързани с тази материя. 
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът за изменение и допълнение наредбата е публикуван в 
официалната интернет страница на Община Силистра – www. silistra.bg на 06. 02. 2013 г. и обявен 
на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата, 
като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и 
да изразят становища в 14-дневен срок. Последните могат да бъдат депозирани при Директор 
Дирекция „Правна” в ст. 110 на общинската администрация или изпращани на e-mail: ............... 
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В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, с чл. 77 от АПК, извършени анализи от общинска администрация Силистра 
през текущата година, предлагам Общински съвет Силистра да вземе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА прави промени в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра, както следва: 
 

Било: Става: 

Чл. 18 (1) Таксата се заплаща за 
ползване на тротоари, площади, улични платна, 
места, върху които са организирани пазари 
(открити и покрити), тържища, панаири, както 
и терени с друго предназначение, които са 
общинска собственост. 
ІІІ. Такса  за ползване на терени за търговска 
дейност на открито –  

заплащане на квадратен метър в размер 
Ж) За място за разполагане на маси към 
заведения за хранене и развлечения – на един 
квадратен метър за ден и месечна такса: 
 т.1. В зона “Център” 
 На ден –  0,30 лв. /м²  
 На месец – 4,00 лв. /м²  
 
 т.2. В зона “Първа” и “Втора” 
 На ден –  0,30 лв. /м²  
 На месец –  3,00 лв. /м²  
 
 т.3 за селата 
            На ден –  0,20 лв. /м²  
 На месец –  2,00 лв. /м²  

 
 

 Чл. 18 (1) Таксата се заплаща за 
ползване на тротоари, площади, улични платна, 
места, върху които са организирани пазари 
(открити и покрити), тържища, панаири, както и 
терени с друго предназначение, които са 
общинска собственост. 

ІІІ. Такса  за ползване на терени за търговска 
дейност на открито –  

заплащане на квадратен метър в размер 
Ж) За място за разполагане на маси към 
заведения за хранене и развлечения – на един 
квадратен метър за ден и месечна такса: 
 т.1. В зона “Център” 
 На ден –  0,45 лв. /м²  
 На месец – 6,00 лв. /м²  
 
 т.2. В зона “Първа” и “Втора” 
 На ден –  0,45 лв. /м²  
 На месец –  4,50 лв. /м²  
 
 т.3 за селата 
            На ден –  0,30 лв. /м²  
 На месец –  3,00 лв. /м²  
 

Чл. 21(2) /Изм. - Решение № 1304 на Общински 
съвет от 29.07.2010 г., Решение № 
1426 на Общински съвет от 25.11.2010 г./ 
Действието, произтичащо от ал.1, т.1, 2, 
3, 4 и 5 се отнася и за децата, подлежащи на 
задължително обучение две години 
преди постъпването им в І клас в целодневните 
подготвителни групи към детските 
градини и те не заплащат 2.00 лв. на 
присъствените дни в месеца.; 

Чл. 21(2) /Изм. - Решение № 1304 на Общински 
съвет от 29.07.2010 г., Решение № 1426 на 
Общински съвет от 25.11.2010 г./ Действието, 
произтичащо от ал.1, т.1, 2,3, 4 и 5 се отнася и за 
децата, подлежащи на задължително обучение 
две години преди постъпването им в І клас в 
целодневните подготвителни групи към 
детските градини и те не заплащат 2,20 лв. или 
1,40 лв. на присъствените дни в месеца.; 

Чл. 23а /нов – Решение № 1366 на Общински 
съвет от 30.09.2010 г./ (1). 
Учениците, които посещават формите за 
извънучилищни дейности, организирани 
от Извънучилищните педагогически 
учреждения /ЦРД, ЦУТНТ, УСШ и НАО 
“Галилео Галилей”/ заплащат месечна такса в 

Отменя с решение№1395 от 28.10.2010г. на 
Общински съвет Силистра 
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размер на 5 лв. 
(2). Деца, посещаващи повече от 1 форма, 
заплащат такса, както следва: 
· Първа форма -100%; 
· Втора форма -50%; 
· Трета форма-безплатно. (3).Деца, чиито брат 
или сестра посещават някоя от формите в ИПУ 
заплащат 
такса за 1 дете. 
(4). От такси се освобождават деца от ДДЛРГ 
“Д.Дебелянов”, деца със 
специални образователни потребности, деца 
сираци и ученици от ООС “Младост”. 
 
Чл. 35. Размерът на таксите за технически 
услуги се определя както следва: 
1. за издаване на скица за недвижим имот – 
- За физически лица - 5,00 лв. 
- За фирми и юридически лица с площ до 3 
декара – 15,00 лв., 
- За фирми и юридически лица с площ над 3 
декара – 15,00 лв.+0,80 лв. на 
всеки дм2 допълнително 
2. за издаване на скица за недвижим имот с 
указан начин на застрояване - 
15,00 лв.; 
3. за презаверяване на скици, от издаването на 
които са изтекли 6 месеца – 
2,00 лв.; 
4. за определяне на строителна линия и ниво на 
строеж 
- 10,00 лв. + 0.10 лв./кв.м РЗП 
- 10,00 лв. + 0,05 лв./лин.м за Линейни обекти 
5. за издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по териториалното 
и селищното устройство – 10.00 лв.; 
6.за заверяване на преписи от документи и на 
копия от планове и 
документацията към тях – 7,00 лв. /без 
промяна/; 
7. за издаване разрешение за поставяне на ВПО 
– 10,00 лв. за обект; 
8. за издаване на разрешение за строеж – 
минимална такса 50,00 лв., като 
строителната стойност на 1 кв.м разгърната 
застроена площ - 0,50 лв.; 
9. Заверка на разрешение за поставяне на ВПО 
таска – 5лв.; 
10. Заверяване на визи за строеж с изтекъл срок 
– такса – 5лв.; 
11. Издаване на удостоверение за степен на 
завършеност на строеж – такса – 
20.00лв. 

Чл. 35. Размерът на таксите за технически 
услуги се определя както следва: 
1. За издаване на скица за недвижим имот – 
1.1.За физически лица: 
 - Обикновени – 10,00 лв. 
 - Бързи - 20,00 лв. 
 - Експресни – 30,00 лв.   
1.2.За юридически лица с площ до 3 дка: 
 - Обикновени – 20,00 лв.  
 - Бързи – 40,00 лв. 
 - Експресни- 60,00 лв.   
1.3.За юридически лица с площ над 3дка: 
 - Обикновени – 20,00 лв. + 0,8 лв./кв. дм. 
 - Бързи – 40,00 лв. + 0,8 лв./кв. дм. 
 - Експресни – 60 лв. +0,8 лв./кв.дм. 
1. 4. Скица-извлечение от плана над 5 кв. дм:  
 - Обикновена - 150,00 лв. + 0,5 лв./кв. дм. 
 -  Бърза - 30,00 лв. + 0,5 лв./кв. дм. 
1.5. Скица-извадка за изменение плана за 
регулация и застрояване до 3 дка: 
- Обикновена – 20,00 лв.  
- Бърза – 40,00 лв. 
1.6.Скица-извадка за изменение плана за 
регулация и застрояване над 3 дка : 
 20,00 лв. + 0,8 лв./дка 
2. Издаване на скица с виза за проектиране: 
за физически лица – 20,00 лв. 
за юридически лица – 40,00 лв. 
 3. За презаверяване на скици, от издаването на 
които са изтекли 6 месеца – 2,00 лв. 
4. Отменя с решение №………… на 
Общински съвет Силистра 
5.Издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по УТ – 20, 00 лв. 
6. Заверяване на преписи от документи – 1,50 
лв./брой; заверяване на копия от планове и 
документация – 7,00 лв./брой 
7. Издаване на разрешения за поставяне на ВПО 
– 15,00 лв. 
8. Издаване на разрешения за строеж: 
Строително разрешение на сгради – мин. 50,00 
лв. 
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8.1. Сгради от I до VI категория – 0,50 
лв./кв.м. РЗП 
8.2. Базови станции на мобилни оператори  
        - върху терен – 200,00 лв./обект 
        - върху покрив на сграда или наето 
помещение – 150,00 лв./обект 
8.3. Техническа инфраструктура 
         - до 20 л.м. – 50,00 лв./обект 
         - над 20 л.м. – 50,00 лв. + 0,10 лв./линеен 
метър 
8.4. Отклонения от общите мрежи на 
техническата инфраструктура за свързване с 
отделни недвижими имоти – 25,00 лв./обект 
8.5. Огради 
        - за леки огради – 0,50 лв./линеен метър, 
но мин. 20,00 лв.  
        - за масивни – 1,00 лв./линеен метър, но 
мин. 40,00 лв. 
8.6. Смяна на предназначението без 
извършване на СМР и за второстепенни 
постройки – 50,00 лв./обект 
8.7. Остъкляване на балкони и лоджии – 
50,00 лв./обект 
9. Заверка на разрешение за поставяне на ВПО – 
10,00 лв. 
10. Заверяване на визи с изтекъл срок – 10,00 
лв. 
11. Издаване на удостоверения за степен на 
завършеност – 30,00 лв. 
 
 
 

Чл. 36(3) Когато не се нарушават определените 
със ЗУТ процесуални срокове, за 
извършване на бърза услуга до 3 дни по 
чл.35,т.1, се заплаща такса 20,00 лв., а за 
експресна услуга до 24 часа – 35,00 лв. 

Отменя с решение№ от на Общински съвет 
Силистра 
 

Чл. 37. За извършените услуги по 
гражданското състояние и 
административно обслужване се заплащат 
следните такси: 
1. за издаване на удостоверение за наследници 
- 5,00 лв. 
2. за издаване на удостоверение за идентичност 
на имената - 5,00 лв. 
3. за издаване на удостоверение, че не е 
съставен акт за раждане или акт за 
смърт - 5,00 лв. 
4. за издаване на дубликати на удостоверение 
за раждане или граждански 
брак, както и повторно издаване на препис – 
извлечение от акт за смърт - 5,00 лв. 
5. за издаване на удостоверение за семейно 
положение - 5,00 лв. 
6. за издаване на удостоверение за родствени 
връзки - 5,00 лв. 

Чл. 37. За извършените услуги по 
гражданското състояние и административно 
обслужване се заплащат следните такси: 
 
1.Издаване на удостоверение за наследници 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
2. Издаване на удостоверение за идентичност 
на лице с различни имена. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
3.Издаване на удостоверение, за липса на акт 
за гражданско състояние. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
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7. За адресна регистрация и /или издаване на 
удостоверения за постоянен 
или настоящ адрес - 5,00 лв. 
8. заверка на покана - декларация за посещение 
на чужденец в Република 
България - 30,00 лв. 
9. заверка на покана - декларация за частно 
посещение в Република България 
на лице, живеещо в чужбина, на което 
родителите или един от тях са от българска 
народност - 20,00 лв. 
10.Легализация на документи по гражданско 
състояние за чужбина -20,00 лв. 
11.Издаване на други видове удостоверения по 
искане на граждани - 10,00 лв. 
12.Изготвяне на преписи от документи по 
гражданско състояние - 5,00 лв. 
13.Удостоверение за семейно положение – за 
сключване на брак на български 
гражданин с чужденец - 10,00 лв. 
Наредба за определяне и администриране на 
местните такси и 
цени на услугите в община Силистра 
14.Предоставяне на информация от 
„Публичния регистър за процеса на 
приватизация и следприватизационен 
контрол”, според вида на информационния 
носител: 
- писмена справка – една страница /А4/ - 1,59 
лв. 
- справка на дискета – един брой - 1,20 лв. 
- справка на СД – един брой - 5,00лв. 
- справка на флаш памет – един брой - 3,00 лв. 

бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
4. Издаване на удостоверение за раждане – 
дубликат. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
5. Издаване на удостоверение за семейно 
положение, съпруг/а и деца. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
6. Издаване на удостоверение за съпруг/а и 
родствени връзки. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
7.Издаване на удостоверение за постоянен 
адрес. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
8. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
 
9. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
 
10. Заверка на документи по гражданско 
състояние и административно обслужване за 
чужбина. 
Такса: 30,00 лв. 
 
11. Издаване на други удостоверения по 
административно обслужване. 
 Такса :  
обикновена – 10,00 лв. 
бърза – 20,00 лв.  
експресна – 30,00 лв. 
 
12. Издаване на преписи или заверени копия 
от актове по гражданско състояние – 5,00 лв. 
 
13. Нова/Издаване на удостоверение за 
сключване на брак от български гражданин 
в чужбина. 
Такса :  
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обикновена – 10,00 лв. 
бърза – 15,00 лв.  
експресна – 20,00 лв. 
 
14. Издаване удостоверение за граждански 
брак – дубликат 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
15. Издаване на препис – извлечение от акт за 
смърт за втори и следващ път. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
16. Нова/Издаване на удостоверение за 
снабдяване на чужд гражданин с документ за 
сключване на граждански брак в Република 
България. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
17. Нова/Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
18.Нова/ Издаване на удостоверение за 
промени на настоящия адрес. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
19.Нова/ Издаване на удостоверение за 
промени на постоянен адрес. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
20.Нова/Издаване на удостоверение за родени 
от майката деца. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
21.Нова/Издаване на удостоверение за 

 7 



правни ограничения. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
22. Нова/Издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на населението. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
23. Нова/Издаване на удостоверение за 
идентичност на административен адрес. 
Такса :  
обикновена – 10,00 лв. 
бърза – 20,00 лв.  
експресна – 30,00 лв. 
 
24. Нова/Издаване на удостоверение за 
назначаване на настойник и попечител. 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
25. Припознаване на дете след   
съставяне на акт за раждане – безплатно 
 
26. Нова/Възстановяване и промяна на 
имената по чл.19а от ЗГР  
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
 
27. Нова/Приемане и комплектуване на 
молби за установяване на българско 
гражданство, съгласно чл.15 от ЗБГ, които се 
изпращат служебно в Министерство на 
правосъдието, Дирекция ”Българско 
гражданство” 
  Такса: 
50,00 лв. по сметка на МП +набор от 
документи по гражданско състояние и 
административно 
обслужване/раждане,брак,ЛРК, стар 
регистър на населението/ 
 
28.Удостоверение за семейно положение 
Такса :  
обикновена – 5,00 лв. 
бърза – 10,00 лв.  
експресна – 15,00 лв. 
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Чл. 38. По производства за настаняване под 
наем, продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински 
имоти се заплаща такса в размер на: 

Създава нова ал. 2 към чл. 38/ Текстът на чл. 
38 става ал. 1/. Предоставяне на информация 
от „Публичния регистър за процеса на 
приватизация и следприватизационен 
контрол”, според вида на информационния 
носител: 
- писмена справка – една страница /А4/ - 1,59 
лв. 
- справка на дискета – един брой - 1,20 лв. 
- справка на СD – един брой - 5,00лв. 
- справка на флаш памет – един брой - 3,00 
лв. 

Чл.43 (1) Такси към дирекция „Икономика” 
т. 1 Свидетелство за собственост на пчелни 
семейства – 3,00 лв. 

 (2) Такси към дирекция „Устройство на 
територията” 
1. Издаване на разрешение за проектиране на 
ПУП и РУП - 25.00 лв. 
2. Одобряване на инвестиционни проекти с 
оценка, издавана от ЕСУТ по чл. 
142, ал.6 т.1 и чл. 143, ал.3 от ЗУТ 
А.За обекти ІІІ – та категория 
а) частни пътища, улици от второстепенната 
улична мрежа ІІІ и ІV клас и 
съоръженията към тях - по 10 лв./м. но не 
повече от 1100 лв. 
б) жилищни сгради с високо застрояване и 
сградните отклонения на 
инженерната структура към тях с РЗП над 5000 
м2 - 200 лв. 
в) смесени сгради с високо застрояване и 
сградните отклонения на инж. 
структура към тях с РЗП над 5000 м2 или с 
капацитет от 200 до 1000 места за 
посетители – 250 лв. 
г) сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с РЗП над 5000 м2 или с 
капацитет от 200 до 1000 места за посетители – 
300 лв. 
д) производствени сгради и съоръженията към 
тях с капацитет от 100 до 200 
работни места – 200 лв. 
е) паркове, градини и озеленени площи над 
1хка – 150 лв. 
ж) реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна на 
предназначението на строежите от тази 
категория – 150 лв. 
з) вътрешни преустройства на сградите от 
първа до четвърта категория, с 
които не се засяга конструкцията на сградата – 
150 лв. 
Б.За обекти ІV – та категория 
а) частни пътища, улици от второстепенната 
улична мрежа V и VІ клас и 

Отменя Чл.43 (1) т. 1 с решение№................... 
от .......на Общински съвет Силистра 
 
Променя: (2) Такси към дирекция „Устройство 
на територията и общинска собственост” 
1. Издаване заповед за изменение на ПУП – ПР, 
ПЗ, ПРЗ, РУП – 30,00 лв.; 
      Издаване заповед за изработване на нов 
ПУП – 30,00 лв. 
2. Одобряване на инвестиционни проекти с 
оценка от ЕСУТ 
            А. За обекти III-та категория 
а/ общински пътища, улици от първостепенната 
улична мрежа III  и IV клас и съоръженията към 
тях – 10,00 лв./линеен метър, но не повече от 
1 100,00 лв. 
б/елементи на техническата инфраструктура, 
хидротехнически, хидромелиоративни и други 
мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи 
в горните категории - 10,00 лв./линеен метър, но 
не повече от 1 100,00 лв. 
в/ жилищни и смесени сгради с високо 
застрояване; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с РЗП над 5000 кв.м. 
или с капацитет от 200 до 1000 места за 
посетители – 300,00 лв. 
г/ производствени сгради, инсталации, 
съоръжения, прилежащата инфраструктура и 
други с капацитет от 100 до 200 работни места и 
съоръженията към тях – 200,00 лв. 
д/ паркове и градини с площ над 1 хектар – 
150,00 лв.   
е/ реконструкция и основен ремонт на 
строежите от тази категория – 200,00 лв. 
ж/ електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждани по магистрален тип на 
национално ниво, включително съобщителни и 
базови станции - 5,00 лв./линеен метър, но не 
повече от 550,00 лв. 

     Б. За обекти ІV-та категория 
а/ общински пътища, улици от първостепенната 
улична мрежа V  и VI клас и съоръженията към 
тях - 10,00 лв./линеен метър, но не повече от 
1 000,00 лв. 
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съоръженията към тях - по 10 лв./ м, но не 
повече от 1000 лв. 
б) жилищни сгради със средно застрояване и 
сградните отклонения на 
инженерната структура към тях с РЗП от 1000 
до 5000 м2 – 150 лв. 
в) смесени сгради със средно застрояване и 
сградните отклонения на инж. 
структура към тях с РЗП от 1000 до 5000 м2 
или с капацитет от 100 до 200 места за 
посетители – 200 лв. 
г) сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с РЗП от 1000 до 5000 м2 
или с капацитет от 100 до 200 места за 
посетители – 250 лв. 
д) Производствени сгради и съоръженията към 
тях с капацитет от 50 до 
работни места – 150 лв. 
е) паркове , градини и озеленени площи до 
1хка – 100 лв. 
ж) реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна на 
предназначението на строежите от тази 
категория – 130 лв. 
В.За обекти V-та категория 
и) жилищни и смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради – 100 лв. 
й) сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с РЗП до 1000 м2 или с 
капацитет до 100 места за посетители – 150 лв. 
к) производствени сгради с капацитет до 50 
работни места и съоръженията 
към тях – 130 лв. 
л) строежи от допълващото застрояване, извън 
тези по шеста категория – 80 лв. 
м) реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна на 
предназначението на строежи от тази 
категория – 80 лв. 
н) строежите _______по чл. 54, ал.1 и 4 и чл. 
147 от ЗУТ – 30 лв. 
3.Одобряване на инвестиционни проекти с 
оценка за съответствие с 
комплексен доклад от консултант, съгл. чл. 
142, ал.6,т.2 за обекти от: 
І-ва категория – 100,00 лв. 
ІІ-ра категория – 80,00 лв. 
ІІІ-та категория – 70,00 лв. 
ІV-та категория – 60,00 лв. 
V-та категория - 50,00 лв. 
4.Одобряване на инвестиционни проекти с 
оценка за съответствие извършена 
като съгласуване на част “Конструктивна”, (чл. 
142, ал.6,т.3 и т.4 от ЗУТ) за обекти 
от: 
ІІІ-та категория – 100,00 лв. 

б/ жилищни и смесени сгради с средно 
застрояване; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000  
кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за 
посетители – 250,00 лв. 
в/ производствени сгради, инсталации, 
съоръжения, прилежащата инфраструктура и 
други с капацитет от 50 до 100 работни места и 
съоръженията към тях – 150,00 лв. 
г/ паркове и градини с площ до 1 хектар – 
100,00 лв.  
д/ реконструкция и основен ремонт на 
строежите от тази категория и вътрешни 
преустройства на сградите от първа до четвърта 
категория, с които не се  засяга конструкцията 
им – 150,00 лв. 
е/ електронни съобщителни мрежи  и 
съоръжения , изграждани в урбанизирани 
територии с високо и средно застрояване - 3,00 
лв./линеен метър, но не повече от 300,00 лв. 

    В. ЗА ОБЕКТИ V- ТА КАТЕГОРИЯ 
а/ жилищни и смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради , сгради и 
съоръжения за обществено обслужване с РЗП  
до 1000 кв.м или с капацитет  
до 100 места за посетители – 150,00 лв. 
б/ производствени сгради, инсталации, 
съоръжения, прилежащата инфраструктура и 
други с капацитет до 50 работни места и 
съоръженията към тях – 130,00 лв.  
в/ строежи от допълващото застрояване, извън 
тези по шеста категория – 120,00 лв. 
г/ реконструкция, преустройства,  основни 
ремонти и смяна на предназначението  на 
строежите от тази категория – 120,00 лв. 
д/ електронни съобщителни мрежи  и 
съоръжения , изграждани в урбанизирани 
територии с ниско  застрояване - 2,00 
лв./линеен метър, но не повече от 200,00 лв. 
3. Одобряване на инвестиционни проекти с 
оценка за съответствие с комплексен доклад      

 І-ва категория – 150,00 лв. 
 ІІ-ра категория - 130,00 лв. 
 ІІІ-та категория - 120,00 лв. 
 ІV-та категория - 110,00 лв. 
 V-та категория - 100,00 лв. 

4. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
5. Съгласуване на идеен инвестиционен проект 
с извършена предварителна оценка за 
съответствие, по който се издава РС 

- І-ва категория – 150,00 лв. 
- ІІ-ра категория - 100,00 лв. 
- ІІІ-та категория - 80,00 лв. 
- ІV-та категория - 50,00 лв. 
- V-та категория - 30,00 лв. 
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ІV-та категория – 50,00 лв. 
V-та категория - 30,00 лв. 
5.Съгласуване на идеен инвестиционен проект 
с извършена предварителна 
оценка за съответствие, по който се издава 
Разрешение за строеж (чл.142,ал.2 от 
ЗУТ), за строежи от: 
І-ва категория – 150,00 лв. 
ІІ-ра категория – 100,00 лв. 
ІІІ-та категория – 80,00 лв. 
ІV-та категория – 50,00 лв. 
V-та категория – 30,00 лв. 
6.Заснемане и нанасяне на новопостроени 
обекти в действащия кад.план и 
издаване на удостоверение, съгласно §6, ал.6 от 
ПР на ЗУТ 
- нанасяне в кадастрален план и издаване на 
удостоверение - 20,00 лв. 
- заснемане на новопостроени сгради - 50,00 лв. 
- заснемане на новопостроени сгради цифрово - 
80,00 лв. 
7. Процедиране и разглеждане на ПУП и РУП 
· до 5 дка – 30 лв. за физически лица; 
· до 5 дка – 50 лв. за юридически лица; 
· над 5 дка – 50 лв. за физически лица; 
· над 5 дка – 80 лв. за юридически лица. 
· за делба на един имот до 2 декара в регулация 
– 20,00 лв. 
8.Процедиране и разглеждане на генплан, 
изменение на РП и ЗП в 
производствените зони и ПУП извън регулация 
– 100,00 лв. 
9. Одобряване на инвестиционни проекти за 
строителство и узаконяване: 
· Одобряване на проекти за узаконяване - 0.6% 
от ст-та, но мин. 30,00 лв. 
· Одобряване на самостоятелни конструктивни 
проекти - 0.2% от ст-та но 
мин. 10,00 лв. 
· Одобряване на проекти за абонатни станции и 
самостоятелни котелни - 
0.10 лв./ гига кал. 
· Одобряване на проекти за водоснабдителни 
съоръжения - 1.00 лв./ м3 
· Одобряване на проекти за външни мрежи за 
ВН и НН - 0.20 лв./м.л. 
· Одобряване на проекти за предварителен 
идеен проект - 0.06 % от ст-та, 
но мин. 10.00 лв. 
· Пресъгласуване и преодобряване на РП - 0.06 
% от ст-та, но мин. 10.00 лв. 
· Издаване на Акт за узаконяване - 300% 
таксата на разр.за строеж., но мин. 
30.00 лв. 
· Презаверяване на Разрешения за строеж, съгл. 
изискванията на чл.153(4)от 

6. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
7. Процедиране и разглеждане на ПУП в 
експертен съвет 

-физически лица до 5 дка – 30,00 лв. 
-Юридически лица до 5 дка – 50,00 лв.  
-физически лица над 5 дка – 50,00 лв. 
-юридически лица над 5 дка – 80,00 лв. 
-извън регулация и в производствени 

зони – 100,00 лв. 
8. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
9. Одобряване на инвестиционни проекти за 
строителство и узаконяване 
- одобряване на проекти за узаконяване – 0.6 % 
от стойността, но мин. 50,00 лв. 
- самостоятелни конструктивни  обекти – 0.2% 
от ст-та, но мин. 10,00 лв. 
- за трафопостове и ел.уредби – 0,50 лв./квт 
- за абонатни станции и самостоятелни котелни 
– 0,10 лв./гигакал. 
- за водоснабдителни съоръжения – 1лв./куб.м 
- за пречиствателни съоръжения – 1,50 
лв./куб.м 
- проекти за външни мрежи ВН и НН – 0,50 
лв/л.м. 
- пресъгласуване и преодобряване  на РП  - 0,06 
% от ст-та , но мин.10,00 лв. 
- издаване на Акт за узаконяване – 300 % от 
таксата на РС , но мин. 150,00 лв. 
- презаверяване на Разрешения за строеж -, 
съгл.чл.153(4) от ЗУТ  - 50 % от таксата по 
общия ред 
10.  Заверка на технически паспорт – 15,00 лв. 
11. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
12. Удостоверение за отстояние на търговски 
обект от здравно, детско и учебно заведение – 
20,00 лв. 
13. Издаване удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на строеж         

- ІV-та категория – 250,00 лв. 
     -    V-та категория – 150,00 лв. 
     -   Реконструкции, промяна на 
предназначението, преустройства – 100 лв. 
     - Паркове, и строежи от допълващото – 
80,00 лв. 
14. Удостоверение за идентичност на имот – 
10,00 лв. 
15. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
16. Проектиране и одобряване на план за 
регулация съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ – 30,00 
лв. 
17. – Разглеждане на схеми за разполагане на 
ВПО и РИЕ от ЕСУТ съгласно чл. 56 от ЗУТ - - 
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ЗУТ - 50% от таксата 
· Скица – извлечение от плана на населеното 
място над 5 дм.2 - 10.00+0,50 
лв/дм2 
· скица – извадка от действащия план, 
необходима като основа за изготвяне 
на проект /изменение/ на ПУП 
- до 3 декара – до 15,00 лв., 
- над 3 декара – до 15,00 лв.+0,80 лв. на всеки 
декар допълнително 
· Скица – извлечение от плана изчертана на 
плотер - 0,80лв/дм2 
10. Заверка на Технически паспорт и 
вписването му в съответния регистър - 
10,00 лв. 
11. Констативен акт за незаконно строителство 
– 30.00лв./обект 
12. Удостоверение за отстояние на търговски 
обект от здравно, детско и 
учебно заведение - 20.00 лв./обект 
13. Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на. (чл.177, ал.3 от ЗУТ) 
строежите от: 
ІV-та категория - 150,00 лв. 
V-та категория – 100,00 лв. 
- за реконструкция, преустройства, основни 
ремонти и смяна на 
предназначението за строежи и съоръженията 
към тях – 80,00 лв. 
- за паркове и градини и строежи от 
допълващото застрояване, извън тези от 
VІ категория – 50,00 лв. 
14. Удостоверения за идентичност на поземлен 
имот – 7,00 лв. 
15. Разрешение за изхвърляне на строителни 
отпадъци и пръст от строителни 
обекти, върху терени общинска собственост – 
5,00 лв./м3 
16. Проектиране и одобряване на План за 
Регулация съгласно §8 от ПР на 
ЗУТ – 10,00 лв. 
17. Разглеждане на схеми за разполагане на 
временни преместваеми обекти от 
ЕСУТ съгласно чл.56 от ЗУТ – 25 лв. 
18. За поставяне на РИЕ, съгласно чл.38 от 
Наредбата за рекламната дейност. 
 (3) (Нова – Решение №1588 от 21.03.2011 г. на 
Общински съвет Силистра) 
Такси към дирекция “Общинска собственост” 
1. За издаване на удостоверение за наличие или 
липса на акт за общинска 
собственост за обикновена услуга в срок от 7 
работни дни – 10 лв. за всеки имот; 
2. За издаване на удостоверение за наличие или 
липса на претенции за 
възстановяване на собствеността в срок от 7 

30,00 лв. 
18. Отменя с решение№................... от .......на 
Общински съвет Силистра 
 
Добавя следните нови точки: 
20. За издаване на удостоверение за наличие 
или липса на акт за общинска 
собственост за обикновена услуга в срок от 7 
работни дни – 10 лв. за всеки имот; 
21. За издаване на удостоверение за наличие 
или липса на претенции за 
възстановяване на собствеността в срок от 7 
работни дни – 10 лв. за всеки имот; 
22. За издаване на удостоверение, че имотът е 
отписан от актовите книги за имотите – 
общинска собственост в срок от 7 работни дни – 
10 лв. 
 
Отменя Чл.43 (3) с решение№................... от 
.......на Общински съвет Силистра 
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работни дни – 10 лв. за всеки имот; 
3. За издаване на удостоверение, че имотът е 
отписан от актовите книги за имотите – 
общинска собственост в срок от 7 работни дни 
– 10 лв. 
 
 
 
 
 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА: 
2.1. Отменя Приложение № 1 към чл. 49 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги 
2.2. Приема Приложение № 1 към чл. 49 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги: 
 
Приложение към чл.49 от НОАМТЦУ  

 
№ Наименование на услугата Мярка Размер 
 ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ 

ДЕЙНОСТИ”   

  
I. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” 
 

  

1. Организирани курсове за подготовка на 
ученици за конкурсни изпити с прием след 7 
клас и след завършено средно образование на 1 
ученик, извън случаите на чл. 129 “а” от 
Правилника за приложение на Закона за 
народната просвета 

лв./ лекторски час 2,00 

2. Педагогически услуги - обучение в ЦДГ, 
училища и обслужващи звена на едно дете 

лв./ час 1,00 

3. Нощувка в общежитие 
 за ученици и групови посещения 
 за възрастни 

лв./ 1 нощувка  
7,00 
9,00 

4. Посещение в Народна Астрономическа 
Обсерватория 

 за ученици и студенти 
 за пенсионери 
 за възрастни 

 
лв. 

 
0,50 
0,50 
1,00 

5. Ползване на Internet зала за външни лица лв./час 1,00 
6. Такса за олимпиади лв. 5,00 
7. Копиране на документи от фонда на 

библиотеката 
Формат А4 
- едностранно 
- двустранно 
- едностранно – текст със снимки, графики, 
ноти и др. 
- двустранно– текст със снимки, графики, ноти 
и др. 
- едностранно –снимки  
- двустранно – снимки 
Формат А3 

 
 
 
 
лв. 

 
 
0,05 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,25 
 
0,15 
0,25 
0,25 
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- едностранно 
- двустранно 
- едностранно – текст със снимки, графики, 
ноти и др. 
- двустранно– текст със снимки, графики, ноти 
и др. 

0,40 

8. Ползване на физкултурни салони лв./час 10,00 
9. Ползване киносалона на СОУ “Н.Й.Вапцаров” 

 летен сезон (от 01.05 до 31.10) 
 зимен сезон (от 01.11 до 30.04) 

 

 
лв./час 

 
20,00 
30,00 

10. Ползване училищни салони и зали 
- до 50 души 
- над 50 души 

 
лв./час 

 
20,00 
30,00 

11. Ползване заседателната зала на отдел 
“Образование” 

лв./час 30,00 

12. Ползване на закрит плувен басейн 
- За студенти 
 
- За възрастни 
 
- за ученици  

 
 
лв./час 
лв./месец 
лв./час 
лв./месец 
лв./час 
лв./месец 

 
 
2,00 
20,00 
4,00 
35,00 
1,00 
10,00 

13. Ползване на фитнес - зала 
- За студенти 
 
- За възрастни 
 
- за ученици 

 
 
лв./час 
лв./месец 
лв./час 
лв./месец 
лв./час 
лв./месец 

 
 
2,00 
20,00 
3,00 
30,00 
1,00 
10,00 

14. Ползване на сауна 
- За студенти 
- За възрастни 
- за ученици 
нова: комплексна месечна карта – басейн, сауна 
и фитнес зала 

 
 
лв./час 
лв./час 
лв./час 
лв./месец 

 
 
2,00 
5,00 
1,00 
50,00 

15 Ползване на тенис – корт 
- За студенти 
 
- За възрастни 
 
- за ученици 

 
 
лв./час 
лв./месец 
лв./час 
лв./месец 
лв./час 
лв./месец 

 
 
2,00 
20,00 
3,00 
30,00 
1,00 
10,00 

16. За извънучилищни дейности, предлагани от 
Извънучилищните педагогически учреждения – 
Обединен детски комплекс и Народна 
астрономическа обсерватория “Галилео 
Галилей”. 
Забележка: 

 Ученици/деца, посещаващи повече от 
една група, в едно ИПУ, заплащат цена на 
услугата, както следва: 

 
лв./месец 

 
5,00 
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за първа- 100%, 
за втора – 50%, 
за трета и следваща –безплатно; 

 Ученици/деца от многодетни семейства 
/две и повече/, посещаващи групи на едно и 
също ИПУ, заплащат цена на услуга за един 
ученик/дете; 

 Не заплащат цена на услугата ученици от 
ДДЛРГ „Димчо Дебелянов”, ученици/деца със 
специални образователни потребности, 
ученици/деца сираци, ученици/деца с един 
родител; 

 
 

  

 
II. РБ „П. ПАВЛОВИЧ” 

  

1. Регистрация на читатели  ученици, студенти и 
пенсионери 

лв./ 
за година 

2,00 

2. Регистрация на други читатели /без ученици, 
студенти и пенсионери 

лв./ 
за година 

6,00 

3. Регистрация на читатели над 14 години, които 
са втори или по следващи членове на 
семейството.                                                    

 
лв./1год 

 
2,50 

4. Безплатна регистрация на лица с намалена 
трудоспособност над 90 %, сираци и деца от 
социални домове до 18г.  

 
 
лв./1год 

 
 
0,00 

5. Регистрация на читатели 
За 1 работен ден в читалните на отделите 

 
 
лв./1ден 

 
 
1,00 

6. Звукозаписи на всички видове музика  
лв./60 мин. 

 
2,40 

7. Изготвяне на писмена библиографска   справка       лв./б.е. 0,10 
8. Принтиране и копиране на материали от фонда 

на библиотеката: 
 ЧЕРНО-БЯЛО:      
 А 4   -   едностранно  
          -   двустранно   
  
 А 3   -    едностранно  
         -    двустранно    
 ЦВЕТНО :                     
 А 4   -    едностранно  
          -    двустранно    
  
 А 3   -    едностранно 
        Ламиниране: 
               
               А 4 / бр. 
               А 3 / бр 

  
 
 
0,10 
0,15 
 
0,20 
0,30 
 
1,00 
1,50 
 
2,00 
 
 
1,00 
2,00 

9. Сканиране, заснемане на библиотечни 
материали с дигитален апарат 

 
лв./бр. 

 
0,20 

10. Заявка по МЗС до три библиотечни единици лв./б.е. 1,00 
11. Приходи от издания   1 бр. цената на 

самото 
издание 
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12. Възстановяване на изгубена читателска карта 1 бр. 1,00 
13. Разпродажба на многоекземплярни книги 

издадени до 2000 г. от фонда на библиотеката 
1 бр. 2,00 

14. Презапис на СD  или DVD с диск на клиента 1 бр. 2,00 
15. Озвучаване на мероприятие до 1 час 10,00 
16. Презентиране с мултимедийна техника до 1 час 10,00 
    
 III. ГРАДСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР   
1. Концерт в зала-художествена програма около 1 

час 
лв. 450,00 

2. Ритуална музика: 
 - весели, тържествени 
 - траурни 
 - откриване на мемориали, офиси и съоръжения 
          = с химни 
          = без химни 
 - военен ритуал-заря с войскови части и 
дефилиране 
Забележка: Транспортните разходи са за сметка 
на възложителя. 

 
лв. 

 
320,00 
280,00 
 
350,00 
320,00 
360,00 

    
 IV. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ 

МУЗЕЙ 
  

1. 
Входна такса за ученици 

лв./бр. 1,00 

2 
Входна такса за пенсионери 

лв./бр. 1,00 

3. 
Входна такса за възрастни 

лв./бр. 2,00 

4. Беседа Арх. музей     
Беседа Римска гробница    

лв./бр. 6,00 
10,00 

5. 
Входна такса за обект “Римска гробница” 

лв./бр. 10,00 

6. 
История на Силистра – том 1-ви “Античния 
Дуросторум” 

лв./бр. 12,00 

7. 
История на Силистра – том 2-ри 
“Християнският Дуросторум” 

лв./бр. 20,00 

8. Снимане с камера     лв. 10,00 
9. 

Снимане с фотоапарат    
лв. 5,00 

10.  „История на Добруджа” – том 4-ти лв./бр. 40,00 
11.  „Добруджанско деспотство” лв./бр. 25,00 
12.  „Реплики”:   
 Статуетка на римлянка „Пудицития” лв./бр. 10,50 
 Шлем -маска лв./бр. 9,00 
 Слънчев часовник лв./бр. 7,50 
 Менада „Дионисий” лв./бр. 7,50 
 Лампа лв./бр. 6,75 
 Кръст с постамент лв./бр. 6,75 
 Кръст лв./бр. 5,25 
 Медальон лв./бр. 4,50 
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 Ръкохватка „Пантера” лв./бр. 15,00 
 Чиния с диаметър 10 см лв./бр. 4,20 
 Чиния с диаметър 15 см лв./бр. 4,95 
 Чиния с диаметър 18 см лв./бр. 6,75 
 Чиния с диаметър 22 см лв./бр. 9,00 
 Скрин малък лв./бр. 6,00 
 Скрин среден лв./бр. 9,00 
 Скрин голям лв./бр. 12,00 
 Подкова лв./бр. 7,50 
    
  

V. ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - 
СРЕБЪРНА 

  

 
1. Входни билети 

1. Български туристи 
- възрастни 
- учащи 
2.Чужди туристи – неорганизирани 
- възрастни                                                             
- деца 
3. Чужди туристи - организирани 
- възрастни 
- деца  

 
лв./бр. 

 
 
2,00 
1,00 
 
2,00 
1,00 
 
1,00 
0,50 

2. 
Екскурзоводна беседа 

лв. 6,00 

3. 
Цветни фотокартички 

лв. 0,50 

4. 
Цветни фотодипляни 

лв. 1,20 

5 Снимане с камера     лв. 10,00 
6 

Снимане с фотоапарат    
лв. 5,00 

  
VI. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 

  

1. 
Входни билети за: 

-  възрастни 
-  учащи и пенсионери 

 
лв./бр. 

 
1,00 
0,50 

    

 VII. РАДИОЦЕНТЪР СИЛИСТРА   
1. 

Музикален поздрав 
- личен 
- колективен 

лв.  
6,00 
9,00 

 
2. Съобщения – в зависимост от броя на 

обявленията 
- еднократно 
- двукратно 
- трикратно 
- четирикратно 

 
лв. 

 
 
 
8,00 
14,00 
20,00 
26,00 
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- петкратно 
бонус – при 5 платени съобщения – 2 безплатни 
излъчвания 

32,00 
 

 
3. Реклама – в зависимост от броя на излъчванията 

- еднократна 
- двукратна 
- трикратна 
- четирикратна 
- петкратна 
бонус – при 5 платени реклами – 2 безплатни 
излъчвания 

 
лв. 

 
 
11,00 
20,00 
29,00 
38,00 
47,00 

4. Изготвяне на аудио клип лв. 18,00 
    
 VIII. МЛАДЕЖКИ ДОМ   
1. Ползване на Зрителната зала на Младежки 

дом, както следва: 
 летен сезон (от 01.05 до 31.10) 
 зимен сезон (от 01.11 до 30.04) 

 

 
 
 
 
лв./час 

 
 
20,00 
30,00 

2. Ползване на Концертната зала на Младежки 
дом, както следва: 

 летен сезон (от 01.05 до 31.10) 
 зимен сезон (от 01.11 до 30.04) 

 

 
 
лв./ден 

 
 
100,00 
150,00 

3. Ползване на Балетни зали в Младежки дом лв./час 2,00 
    
 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ   
1. Ползване на вилата в с.Ветрен от: 

1.Лица извън структурата на община  
Силистра 
- за единично легло 
летен сезон (от 01.05 до 31.10) 
зимен сезон (от 01.11. до 30.04.) 

 
 
лв./нощувка 

 
 
 
 
 10,00 
 15,00 

- апартамент 
летен сезон (от 01.05 до 31.10) 
зимен сезон (от 01.11 до 30.04) 

лв./нощувка  
 20,00 
 30,00 

- за ползване на кухненски комплекс 
и тераса от групи за мероприятия 

лв./ден  50,00 
 

2. За служители на Община Силистра, 
общински съветници, кметове, кметски 
наместници и ученици  - 50% от т.1 

  
 

2. Копиране на документи: 
формат А 4 

 едностранно 
 двустранно 

формат А 3 
 едностранно 

-          двустранно 

 

лв. 

 
 
0,10 
0,15 
 
0,15 
0,20 

3. 1. Приемане на заявление по образец за 
услуга „Търсене на архивен документ“ 
 
2. Ксерокопие на една страница от архивен 
документ с формат 

 
 
 
 
 

5,00  
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-А4  
-А3  

 
3. Заверка на архивен документ: 

 
-за първа страница  
-за всяка следваща страница 

 

 
 лв. 

0,25 
0,50 
 
 
 
2,50 
1,50 

4. І. Ползване на киносалона в сградата в 
община Силистра 
За мероприятия: 
-летен период на ден (от 01.05 до 31.10) 
-зимен период на ден (от 01.11 до 30.04) 
 
-летен период на час (от 01.05 до 31.10) 
-зимен период на час (от 01.11 до 30.04) 
 
 

    
 
 
  лв. 

 
 
 
200,00 
250,00 
 
30,00 
40,00 
 
 

ІІ. За ползване на заседателната зала: 
- на час 
- на ден 

 
лв. 

 
30,00 
200,00 

III. За ползване на други общински 
помещения: 

 
 

 
 

1. Ползване на киносалона в „Дом на 
учителя”, както следва: 

 летен сезон (от 01.05 до 31.10) 
 зимен сезон (от 01.11 до 30.04) 

 
 
лв./час 

 
 
20,00 
30,00 
 
 

1.1. Ползване на киносалона в „Дом на 
учителя”, както следва: 

 летен сезон (от 01.05 до 31.10) 
 зимен сезон (от 01.11 до 30.04) 

 
 

 
 
лв. /ден 

 
 
80,00 
120,00 

 
2.  Ползване на фоайето в „Дом на учителя“ 
 

 
лв./до 2 часа 

 
20,00 

 
 Ползване на зали и помещения – 

общинска собственост (извън посочените в 
настоящето приложение) 
 

 
 
лв./до 2 часа 

 
 
20,00 

ІV. За ползване на общ. помещение 
мероприятие - 
- клуб по ул.”Светлина” 
- клуб на 24-ти квартал над ВиК 

 
лв./ден 

 
20,00 

V. За ползване на клубовете на инвалида в 
извънработно - 
време и през почивните дни /само от членове на 
клуба/ 
- отоплителен период /октомври – март/ 
- неотопляем период 

 
 
лв./ден 

 
 
 
 
6,00 
5,00 
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VІ. За ползване на шрайбпроектор лв./ден 20,00 
VІІ. За ползване мултимедиен проектор лв./ден 50,00 
VІІІ. За ползване на техника на симултанен 
превод 

лв./ден 5,00 

ІХ. За ползване на флипчарт 
 

лв./комплект на ден 10,00 

Х. За ползване на компютър към мултимедиен 
проектор 

лв./ден 20,00 

5. Ползване на МПС, собственост на общината от:
    
1.Лица и организации извън структурата на 
общината  
 
 
 
 
 
2. Лица служители на община Силистра, 
  
общ. съветници, кметове и км.наместници
   
3. Ползване на трактор 

за пропътуван км/дни  пропътувани 
мярка/дни км по разх. норма с индикация 
по 1.3 + командировъчните на водача 
съобразно заповедта за командировките на 
Община Силистра 
 
без индикация + командировъчните м/ч лв.     
10,00 

6. Ползване на позиционирана открита сцена  лв./ за 1 мероприятие 200,00 
7. 

Годишен абонамент на радиоточка 
лв. 12,00 

8. 
Възстановяване на изключена радиоточка 

лв. 4,00 

9. Абонати с доказана степен на инвалидност над 
90%/удостоверение от ТЕЛК/ 

лв. 6,00 

10. 
Откриване на нов пост на радиоточка и 
заплащане по калкулация на вложени 
материали, плюс годишен абонамент 

лв. 12,00 

11. 
Откриване на нов пост на радиоточка и 
заплащане по калкулация на вложени 
материали, плюс годишен абонамент след 
01.06.2008 г. 

лв. 6,00 

 
 

  

 
ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА” 

  

1. Издаване преписи от заповеди, временни 
удостоверения за категоризация, регистрация   

 
лв./лист 

 
2,00 

2. 
Стикер за лек таксиметров автомобил 

лв./бр. 5,00 

3. За автобуси, обслужващи линии от 
републиканската и областната транспортна 
схема 
За ползване на една спирка от всеки отделен 
курс: 
                                                -    за 1 година 
                                                -    за 1 месец 

 
лв. 

 
 
 
162,00 
27,00 

4. За извършване на специализиран превоз на   
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пътници и ведомствения транспорт 
За ползване на една спирка от всеки отделен 
курс: 
                                                -     за 1 година 
                                                -     за 1 месец 

 
 
лв. 

 
 
67,00 
8,00 

5. Регистър-дневник  за покупките и вноса на 
отпадъци от черни и цветни метали 

лв./бр. 3,00 

6. Регистър-дневник за продажбите и износа на 
отпадъци от черни и цветни метали 

лв./бр. 3,00 

7. Издаване на копия от документи, издадени от 
Дирекция “Икономика” – протоколи, 
свидетелства, удостоверения 

лв. 2,00 

8. Ползване на едно парко - място в „Синя зона” лв. / час 1,00 

9. ПЪРВА ЗОНА 
Цена на служебен абонамент на едно /1/ 
паркоместо:  
При предплата за 6/шест/ месеца – 5% отстъпка, 
за 12/дванадесет/ месеца – 10% отстъпка 
ВТОРА ЗОНА 
Цена на служебен абонамент на едно /1/ 
паркоместо:  
При предплата за 6/шест/ месеца – 5% отстъпка, 
за 12/дванадесет/ месеца – 10% отстъпка 

 
 
 
 
Месец/ лв. 
 
 
 
 
Месец/ лв. 
 

 
 
 
 
120,00 
 
 
 
 
45,00 

10. ПРОПУСК ЗА ТОВАРО-РАЗТОВАРНА 
ДЕЙНОСТ 
Цена на служебен абонамент за едно МПС: 

Месец/ лв. 12,00 

11. ПРОПУСК ЗА АВАРИЙНИ ГРУПИ, 
ИЗВЪРШВАЩИ РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА И 
МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ 
Цена на служебен абонамент за едно МПС 

 
Месец/ лв. 
 

 
20,00 

12. ДНЕВНА КАРТА 
Цена на дневна карта за едно МПС 

 
Ден /лв. 

 
3,00 

 
 

  

 
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ” 

  

 
I. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

1. Териториално насочване на обекти след 
проучване на предвижданията на териториално 
- устройствените планове, общия 
градоустройствен план, комуникационно-
транспортен план и подробните устройствени 
планове – срок – 30 дни 

 
 

 

2. Териториално насочване на обекти с 
обществена функция 

лв./бр. 5,00 
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3. Териториално насочване за производствени 
обекти 

лв./бр. 10,00 

4. Териториално насочване на жилища лв./бр. 5,00 
5. Териториално насочване за обекти на 

транспорта, свързани с общата схема на 
разположение: паркинги, гаражи, автогари, 
сервизи,  

 
лв./бр. 

 
5,00 
 

6. Териториално насочване за бензиностанции и 
крайпътни обекти 

 
лв./бр. 

 
10,00 

7. Одобряване на проект-заснемане за узаконяване 
 

лв./обект 300 % върху 
дълж. такса 

8. Одобряване на екзекутивна документация 
(чл. 175 ал.1 от ЗУТ) 
  Срок – 7 дни 

лв./обект 30,00 лв. + 0,1 
лв./кв. м 

9. Трасиране на регулационни граници 
Трасиране на регулационни граници 
цифрово   
                                        Срок – 20 дни 

лв./за обект 50,00 
80,00 

10. Заверка на протокол за строителна линия и ниво 
                                        Срок – 7 дни 

лв./за ниво 15,00 
 

11. Удостоверение за търпимост на основание § 16, 
ал.1 от ЗУТ за строежи, сграден до 07.04.87 г.  
                                        Срок – 7 дни 

лв./обект  
100,00 

12. Удостоверение за реално обособени части на 
сгради/чл.202 от ЗУТ/ 
                                        Срок – 7 дни 

лв./обект 20,00 

13. Нанасяне на новопостроени обекти в  
действащия       
кад. план и издаване на удостоверение, съгласно    
изискванията на Агенцията по кадастъра при 
МРРБ. 

 
 
лв./бр. 

 
 

30,00 

14. Уведомление за откриване на строителна 
площадка, заверка на строителна линия и ниво 

 
лв. 

 
15,00 

15. Промяна начина на трайно ползване на земи, 
които са в зоната на §4 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи: 
 

-  издаване на удостоверение 
- процедура за оглед и промяна начина на 

ползване, когато в имота се предвижда 
строителство 

- справка от регистрите 

 
 
 
 
лв./бр. 
лв./дка 
 
лв./бр. 

 
 
 
 
5,00 
40,00 
 
2,00 

16. Предоставяне на копие в графичен или в 
цифров вид от кадастрален и регулационен 
план/ без данните за собствеността/ 

 Копие в графичен вид 
 
 
 

 Копие в цифров вид на магнитен носител 
А. Гр.Силистра  
 -  до 50 имота 
 
- над 50 имота  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
лв. 
 
 
 

 
 
 
1,50 лв. / дм2 , но 
не по-малко от 
7,00 лв. за едно 
копие. 
 
2,80 за всеки 
поземлен имот 
(35,00 + 0,50лв. за 
всеки поземлен 
имот над 50 имота) 
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      Б. За селата 
-  до 50 имота 
 
- над 50 имота  
 
 
 

 
 

* 4 
 
 
1,50 за всеки 
поземлен имот 
(35,00 + 0,50лв. за 
всеки поземлен 
имот над 50 имота) 
* 2 

17. Оценка на земеделски земи по &4 от ПЗРЗСЗЗ 
• За незастроена земеделска земя 
• За застроена земеделска земя 

 
лв. 
лв. 

 
30,00 
60,00 

18. Разглеждане на изменение на одобрен план 
на новообразуваните имоти по пар. 4 к от 
ПЗР на ЗСПЗЗ 

лв. 50,00 

    
 II. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   
1. Предоставяне на образци на документи за 

картотекиране  на нуждаещи се от жилища 
граждани /чл.8,ал.1 от Наредбата за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на общински 
жилища/ 

 
лв. 

 
3,00 

2. Предоставяне на образец на декларация при 
производство по настаняване или 
пренастаняване под наем в общинско жилище 
/чл.17от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища/ 

 
лв. 

 
3,00 

3. Предоставяне на образец на декларация по 
чл.13, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища 

лв. 3,00 

4. Предоставяне на образец на декларация по 
чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища 

лв. 3,00 

5. Издаване на удостоверение за статута на 
недвижим имот 

• За срок от 7 дни 
• За срок от 3 дни 
• За срок от 1 ден  

 
 
лв. 

 
 
  4,00 
  8,00 
12,00 

6. Издаване на копия от документи, свързани със 
собствеността: 

• За срок от 7 дни 
• За срок от 3 дни 
• За срок от 1 ден 

 

 
 
лв./стр. 

 
 
  4,00 
  8,00 
12,00 

7. Издаване на разрешително за ползване на 
тротоари, площади, улични платна и други 
общински терени за разполагане на строителни 
материали 

• За срок от 7 дни 
• За срок от 3 дни 
• За срок от 1 ден 

 
лв. 

 
 
 
 
  4,00 
  8,00 
12,00 
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8. Издаване на удостоверение за технически 

показатели: 
• За срок от 7 дни 
• За срок от 3 дни 
• За срок от 1 ден 

 
лв. 

 
 
  4,00 
  8,00 
12,00 

9. Справка, относно разпределение на идеални 
части за самостоятелни обекти в сгради в 
режим на етажна собственост 

• За срок от 7 дни 
• За срок от 3 дни 

 
 
 
лв./ обект 

 
 
 
 
1,00 
2,00 

10. Издаване на удостоверения по чл. 96, ал.2, т.3, 
4, 5 и 6 и чл. 109, т. 4 от Наредбата за 
общинската собственост: 

• За срок от 7 дни 
• За срок от 3 дни 
• За срок от 1 ден 

 
 
 
лв. 

 
 
 
 
  4,00 
  8,00 
12,00 

11. Съгласие по чл.66 от Закона за собствеността: 
 За срок от 3 дена 
 За срок от 1 ден 

 
лв. 

 
4,00 
10,00 

 
 

   

 ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”   
 ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”   
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка 

• за срок от 7 дни 
• за срок от 3 дни 
• експресна услуга 

 
лв. 

 
  6,00 
12,00 
18,00 

2. Издаване на удостоверение за декларирани 
данни 
• за срок от 7 дни 
• за срок от 3 дни 
• експресна услуга 

 
 
лв. 

 
2,00 
4,00 
6,00 

3. Издаване на удостоверение за липса на 
задължения по ЗМДТ 
• за срок от 7 дни 
• за срок от 3 дни 
• експресна услуга  

 
 
лв. 

 
 
2,00 
4,00 
6,00 

4. Издаване на справка и копие от квитанция за 
платени данъци и такси 
• за срок от 7 дни 
• за срок от 3 дни 
• експресна услуга 

 
 
лв. 

 
 
2,00 
4,00 
6,00 

5. Копиране на документи: 
Формат А 4 
- едностранно 
- двустранно 
Формат А 3 
- едностранно 
-  двустранно 

 
 
 
лв. 

 
 
0,10 
0,15 
 
0,15 
0,20 

6. Издаване и заверяване на документи, 
предназначени за ползване в чужбина по Закона 

лв. 10,00 
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за местните данъци и такси 
    

 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ОБРЕДИ” 

  

1. Обред “Именуване” лв. 40,00 

2. Обред “Венчаване” 
 В почивен ден 
 В работен ден с Ритуал 
 В работен ден без Ритуал 
 С народни мотиви 

лв.  
55,00 
27,00 
7,00 
80,00 

3. Предоставяне на обредната зала /до 30 минути/ лв. 13,00 

4. Изкопаване и заравяне на гроб- 
 с машина 
 на ръка на ново място 
 на ръка на старо място 

 
лв. 

 
33,00 
78,00 
65,00 

5. Вадене на кости лв. 20,00 

6. Еднократно почистване на гроб лв. 7,00 

7. Превоз с катафалка                             лв. 20,00 

8. Транспорт до друго населено място  
- до 100 км        
- над 100 км – отстъпка от 20% от общата сума 

лв.  
0,60 / км. 
 

9. Надпис на надгробен знак лв. 2,60 

10. Траурен ритуал                                   лв. 13,00 

11. Аранжиране на ковчег                         лв. 6,50 

12. Изкоп на урна   50/70 см                    лв. 20,00 

13. Демонтаж на покривало                      лв. 6,50 

14. Демонтаж на паметник                      лв. 13,00 

15. Демонтаж на бордюри                        лв. 10,00 

16. Почистване на гроб: 
 - абонамент за 1 година                           
 - абонамент за 5 години                           

 
лв. 
лв. 

 
20,00 
70,00 

17. Почистване на гроб от:         
 - дърво                                            
 - бетон                                                        
 - храсти                      

лв.  
26,00 
33,00 
13,00 

18. Изравняване на гроб – 40 дни          лв. 13,00 

19. Допълване на гроб                               лв. 7,00 
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20. Улей за дъски                                     лв. 20,00 

21. Засаждане на цветя                              лв. 7,00 

22. Издирване на гроб                                лв. 2,60 

23. Съхранение в дом на покойника       лв. 15,00 на ден 

24. Съхранение в хладилна камера         лв. 26,00 на ден 

25. Сваляне на покойник 
• от I  до  III етаж 
• от IV и нагоре 

 
лв. 

 
13,00 
20,00 

26. Поддържане на инфраструктурата на 
гробищния парк (вода, осветление, охрана и др.) 

лв. 65,00 

    
  

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ” 

  

1. Депониране на строителни и производствени 
отпадъци: 

  

1.1 Депониране на строителни и производствени 
отпадъци от физически и юридически лица 

 
лв./тон 

 
9,00 

1.2 Размера на отчисленията за всеки тон 
депониран отпадък в РДБО, съгласно – чл. 3, ал. 
1 от ПМС № 207/16.09.2010 г. 
      -     за 2011 г. 

 за 2012 г. 
 за 2013 г. 

      -    за 2014 г. 

 
 
 
лв./тон 

 
 
 
3,00 
9,00 
15,00 
35,00 

1.3 Размера на отчисленията за всеки тон 
депониран отпадък в РДБО, съгласно Наредба 
№ 14/15.11.2010 г. 

 
 
лв./тон 

 
 
9,00 

2. Депониране на битови отпадъци:   
2.1 Депониране на битови отпадъци от физически и 

юридически лица 
 
лв./тон 

 
50,00 

2.2 Размера на отчисленията за всеки тон 
депониран отпадък в РДБО, съгласно – чл. 3, ал. 
1 от ПМС № 207/16.09.2010 г. 

 за 2011 г. 
 за 2012 г. 
 За 2013 г. 
 За 2014 г. 

 
 
 
лв./тон 

 
 
 
3,00 
9,00 
15,00 
35,00 

2.3 Размера на отчисленията за всеки тон 
депониран отпадък в РДБО, съгласно Наредба 
№ 14 / 15.11.2010 г. 

 
 
лв./тон 

 
 
9,00 

3. Депониране на отпадъци от  общини, 
членуващи в СНЦ „Регионален център за 
управление на отпадъците – Силистра”, извън 
територията на община Силистра 

 
 
 
лв./тон 

 
 
 
15,00 

4. Депониране на опасни и вредни отпадъци:   
4.1 Депониране на опасни и вредни отпадъци, 

съгласно комплексното разрешително за 
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юридически лица лв./тон 80,00 
4.2 Размера на отчисленията за всеки тон 

депониран отпадък в РДБО, съгласно – чл. 3, ал. 
1 от ПМС № 207/16.09.2010 г. 

 за 2011 г. 
 за 2012 г. 
 За 2013 г. 
 За 2014 г. 

 
 
 
 
лв./тон 

 
 
 
3,00 
9,00 
15,00 
35,00 

4.3 Размера на отчисленията за всеки тон 
депониран отпадък в РДБО, съгласно Наредба 
№ 14/15.11.2010 г. 

 
 
лв./тон 

 
 
9,00 

    

 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” 

  

1. Ползване на общинска тоалетна лв. 0,20 
 
 
 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
 
Съгласували: 
 
Мирослав Калинов 
Директор на дирекция „Финанси” 
  
Николай Николов 
Директор на дирекция „Правна”  
 
             
Изготвил:  
Красен Костадинов 
Началник на отдел МДТ 
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	-    С решение №1368, взето на заседание на Общински съвет Силистра с Протокол №40 от 30.09.2010г. към раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определяне...
	-      С Решение № 1395, взето на заседание на Общински съвет Силистра, с Протокол № 41 от 28.10.2010г. се отмени т. 1 от Решение № 1368, защото дейността е определена като „такса” по чл. 23а към Глава III „Местни такси” на НОАМТЦУ и същевременно ...
	-     С Решение № 108, взето на заседание на Общински съвет Силистра с Протокол № 5 от 26.01.2012г. се направиха промени в чл. 20 от  НОАМТЦУ, отнасящи се до размера на месечните такси за ползване на детска градина. По технически причини тази про...
	-     Със Заповед № РД-14-99/04.07.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката, Център за работа с деца, Център за ученическо техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа, бяха преобразувани в „Обединен детски комплекс”....
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