
  

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

           ул. “Симеон Велики” № 33                                      (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 
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ДО  
ДИМИТЪР ГЕНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ                                                
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 
 

Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А 
 

от  д-р Юлиян Найденов Найденов 
Кмет на Община Силистра 

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ, 
         

 Във връзка с обнародване на нормативни актове, в Държавен вестник, 
касаещи определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите е 
налице необходимост от актуализация на действащата нормативна уредба в 
Община Силистра, а именно допълнение и изменение на Наредбата за  определяне 
и администриране на местните   такси и цени на услуги  в Община Силистра. 

Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: 
1. По отношение на дейностите свързани с отпадъците от страна на 

общините, както и реда за водене на публичните регистри за търговия с 
отпадъци от черни и цветни метали. 

2. По отношение на дейности свързани с ефективно стопанисване и 
управление на:  

 Природонаучен музей „Сребърна“ 
 Театрална сцена „Сава Доброплодни“, във връзка с ПМС №45 от 

06.03.2014 г. 
3. По отношение на такси за ползване на детски ясли и градини.  
4. По отношение на определяне цена за рекламна дейност върху общински 

имоти, сгради и съоръжения, съобразно ползваната за рекламна дейност 
площ. 

 

Било: Става: 

Чл. 20.(1)(Изм.- Решение № 1089 на Общински 
съвет от 25.02.2010 г., Изм.-Решение № 1115 на 
Общински съвет от 25.03.2010 г. и Решение № 
1426 на Общински съвет от 25.11.2010 г., изм. 
Решение №1588/21.03.2011 на ОбС Силистра, 
изм. - Решение №108 на ОбС Силистра от 
26.01.2012 г.) За ползване на детски ясли и 

Чл. 20. (1)(Изм.- Решение № 1089 на Общински 
съвет от 25.02.2010 г., Изм.-Решение № 1115 на 
Общински съвет от 25.03.2010 г. и Решение № 
1426 на Общински съвет от 25.11.2010 г., изм. 
Решение №1588/21.03.2011 на ОбС Силистра, 
изм. - Решение №108 на ОбС Силистра от 
26.01.2012 г.) За ползване на детски ясли и 
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детски градини родителите или настойниците 
дължат месечни такси в размер на: 
 
1. Детски ясли – в размер на N х 2.30 лв., като 
N - е броя на присъствените дни; 
2. (Изм. - Решение № 882 на ОбС Силистра от 
30.01.2014) г. Детски градини – за 3-4 
годишните деца- в размер на 6.00 лв. + N х 2,20 
лв. като N - е броя на присъствените дни; 
 
 
 
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто 
намаление за: 
2. (Изм. – Решение № 882 от 30.01.2014г. на 
ОбС Силистра) Деца сираци или деца с един 
родител; 
 
(5) Необходими документи за плащане на такса 
с намаление: 
2. (Изм. и доп. - Решение № 882 от 30.01.2014г. 
на ОбС Силистра ) Копие от акт за раждане на 
детето или акт за смърт на единия /двамата/ 
родители – в случаите по чл.20, ал.2, т.2; 
 

детски градини родителите или настойниците 
дължат месечни такси в размер на: 
 
1.(Изм. - Решение № ……… на ОбС 
Силистра) Детска ясла и яслена група в ОДЗ 
– в размер на N х 2.30 лв., като N - е броя на 
присъствените дни; 
2. (Изм. - Решение № ……… на ОбС 
Силистра) Детски градини/ОДЗ – за 3-4 
годишните деца- в размер на 6.00 лв. + N х 2,20 
лв. като N - е броя на присъствените дни; 
 
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто 
намаление за: 
2. (Изм. – Решение № ……. на ОбС Силистра) 
Деца с един родител; 
 
 
(5) Необходими документи за плащане на такса 
с намаление: 
2. (Изм. - Решение № ….. на ОбС Силистра ) 
Копие от акт за раждане на детето или акт за 
смърт на единия родител – в случаите по чл.20, 
ал.2, т.2; 

 
 

 
                                         Приложение № 1 към чл. 49 

Било: Става: 
 ДИРЕКЦИЯ 

„ХУМАНИТАРНИ 
ДЕЙНОСТИ” 
 

   ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 
ДЕЙНОСТИ” 

  

 I. ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ” 

   I. ФУНКЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ” 

  

17. ( Нова-Решение 882 от 
30.01.2014г.) - Хранене 
за 5-6 год. деца в 
ЦДГ/ОДЗ; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ с родители 
или настойници – трайно 
безработни; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ- сираци или 
деца на 5-6 г. с един 
родител; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ, чиито 
родите-ли са редовни 
студенти ; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ в случаите, 
когато две деца от едно 

лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 

1,40 лв.
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
0,70 лв.
 
 

17. ( Нова-Решение 882 от 
30.01.2014г.) - Хранене за 5-6 
год. деца в ЦДГ/ОДЗ; 
 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ с родители 
или настойници – трайно 
безработни; 
(Изм. –Реш. №……. на 
ОбС) - Хранене на 5-6 г. 
деца в ЦДГ/ОДЗ- с един 
родител; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ, чиито 
родите-ли са редовни 
студенти ; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ в случаите, 
когато две деца от едно 

лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
лв./ден 
 
 

1,40 лв.
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
0,70 лв.
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семейство са приети в 
едно или в различни 
детски заведения и едно-
то е на 5-6 год.; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ, в случаите, 
когато децата в едно 
семейство са по-вече от 
две и едното е на 5-6 
год.; 
- Хранене на 5-6 год. 
деца в ЦДГ/ОДЗ, чиито 
родител/и са с трайна 
неработоспособност от 
71% до 100%, 5-6 г. деца 
на загинали при 
производствени аварии и 
природни бедствия; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ със 
заболявания и 
увреждания с 50 и над 50 
% по решение на ДЕЛК 
/ТЕЛК / НЕЛК, 
- Хранене на трето и 
следващо дете на 5-6 г. в 
ЦДГ/ОДЗ.; 
- Хранене на 5-6 г. близ-
наци, тризнаци и т.н. в 
ЦДГ/ОДЗ; 
- Хранене при отсъствие 
на 5-6 г. дете в ЦДГ 
/ОДЗ повече от 30 дни 
при условие, че родителя 
е уведомил писмено 
директора на детската 
градина.; 

 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
лв./ден 
 
 
лв./ден 

 
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
 
 
0,00 лв.
 
 
 
 
 
 
 
0,00 лв.
 
 
 
 
 
0,00 лв.
 
 
0,00 лв.
 
 
0,00 лв.

семейство са приети в 
едно или в различни детски 
заведения и едно-то 
е на 5-6 год.; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ, в случаите, 
когато децата в едно 
семейство са по-вече от 
две и едното е на 5-6 год.; 
- Хранене на 5-6 год. деца в 
ЦДГ/ОДЗ, чиито 
родител/и са с трайна 
неработоспособност от 
71% до 100%, 5-6 г. деца на 
загинали при производствени 
аварии и природни бедствия; 
- Хранене на 5-6 г. деца в 
ЦДГ/ОДЗ със заболявания и 
увреждания с 50 и над 50 % 
по решение 
на ДЕЛК /ТЕЛК / НЕЛК, 
- Хранене на трето и 
следващо дете на 5-6 г. в 
ЦДГ/ОДЗ.; 
- Хранене на 5-6 г. близ-
наци, тризнаци и т.н. в 
ЦДГ/ОДЗ; 
- Хранене при отсъствие на 
5-6 г. дете в ЦДГ 
/ОДЗ повече от 30 дни при 
условие, че родителя 
е уведомил писмено 
директора на детската 
градина.; 
(Нова – Реш. №……. На 
ОбС) -Хранене на 5-6 г. 
деца в ЦДГ/ОДЗ -сираци 
 

 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
лв./ден 
 
 
лв./ден 
 
 
лв./ден 
 
 
 
 
 
 
лв./ден 

 
 
 
 
0,70 лв.
 
 
 
 
0,00 лв.
 
 
 
 
 
 
0,00 лв.
 
 
 
 
0,00 лв.
 
 
0,00 лв.
 
 
0,00 лв.
 
 
 
 
 
 
0,00 
лв. 

  
 
 
 

      

 V. ПРИРОДОНАУЧЕН 
МУЗЕЙ - СРЕБЪРНА 

   V. ПРИРОДОНАУЧЕН 
МУЗЕЙ - СРЕБЪРНА 

  

    10. (Нова - Решение № ….. на 
ОбС Силистра ) – Ползване 
на тръба за наблюдение 

лв./час 5,00 

    11. (Нова - Решение № ….. на 
ОбС Силистра ) – Ползване 
на бинокъл 

лв./час 1,00 

        
     (Нова - Решение № ….. на 

ОбС Силистра ) - IX. 
ТЕАТРАЛНА СЦЕНА 
„САВА ДОБРОПЛОДНИ“ 

  

    1. (Нова - Решение № ….. на лв./ 500,00 
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ОбС Силистра ) – Ползване 
на театрална сцена на 
гостуващи театрални 
спектакли, концерти и 
изложения 

събити
е 

    2. (Нова - Решение № ….. на 
ОбС Силистра ) – Ползване 
на театрална сцена за 
прояви и събития на 
институции и политически 
партии 

лв./ 
събити
е 

250,00 

    3. (Нова - Решение № ….. на 
ОбС Силистра )– Ползване 
на театрална сцена за 
прояви и събития на 
детски, социални, учебни 
заведения и 
неправителствени 
организации 

лв./ 
събити
е 

100,00 

        
 ДИРЕКЦИЯ 

“ИКОНОМИКА” 
   ДИРЕКЦИЯ 

“ИКОНОМИКА” 
  

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

лв./ 
бр. 

3,00 5. Отменя с реш. №……на 
Общински съвет Силистра 

  

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

лв./ 
бр. 

3,00 6. Отменя с реш. №……на 
Общински съвет Силистра 

  

 
 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във 
връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс приема 
допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги в Община Силистра. 
 
§ 1. В чл. 20, ал. 1, т. 1 се изменя така:  
„1.(Изм. - Решение № ……… на ОбС Силистра) Детска ясла и яслена група в 
ОДЗ – в размер на N х 2.30 лв., като N - е броя на присъствените дни;“ 
 
§ 2. В чл. 20, ал.1, т. 2 се изменя така:  
„2. (Изм. - Решение № ……… на ОбС Силистра) Детски градини/ОДЗ – за 3-4 
годишните деца- в размер на 6.00 лв. + N х 2,20 лв. като N - е броя на 
присъствените дни;“ 
§ 3. В чл. 20, ал.2, т. 2 се изменя така:  
„2. (Изм. – Решение № ……. на ОбС Силистра) Деца с един родител;“ 
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§ 4. В чл. 20, ал. 5, т. 2 се изменя така:  
„2. (Изм. - Решение № ….. на ОбС Силистра ) Копие от акт за раждане на детето 
или акт за смърт на единия родител – в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 2;“ 
 
§ 5. В Приложение 1 към чл. 49, I. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”, в т. 17 изменя 
позиция трета така: 
„(Изм. –Реш. №……. на ОбС) - Хранене на 5-6 г. деца в ЦДГ/ОДЗ- с един родител;“ 
И добавя нова последна със следния текст: 
„(Нова – Реш. №……. На ОбС) -Хранене на 5-6 г. деца в ЦДГ/ОДЗ –сираци –
лв./ден-0,00 лв.“ 
 
§ 6. В Приложение 1 към чл. 49, V. ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – СРЕБЪРНА, 
добавя нови т. 10 и т. 11: 
„10. (Нова - Решение № ….. на ОбС Силистра ) – Ползване на тръба за наблюдение 
- 5 лв./ час 
  11. (Нова - Решение № ….. на ОбС Силистра )– Ползване на бинокъл – 1 лв./час“ 
  
§ 7. В Приложение 1 към чл. 49 добавя нов раздел - IX. ТЕАТРАЛНА СЦЕНА 
„САВА ДОБРОПЛОДНИ“ със три точки, както следва: 
 
„(Нова - Решение № ….. на ОбС Силистра ) - IX. ТЕАТРАЛНА СЦЕНА „САВА 
ДОБРОПЛОДНИ“ 
(Нова - Решение № ….. на ОбС Силистра ) – т. 1. Ползване на театрална сцена на 
гостуващи театрални спектакли, концерти и изложения - лв./събитие - 500,00 
(Нова - Решение № ….. на ОбС Силистра ) – т. 2. Ползване на театрална сцена за 
прояви и събития на институции и политически партии – лв./събитие – 250,00 
(Нова - Решение № ….. на ОбС Силистра )– т. 3. Ползване на театрална сцена за 
прояви и събития на детски, социални, учебни заведения и неправителствени 
организации – лв./събитие – 100,00“ 
 
§ 8. В Приложение 1 към чл. 49, раздел - ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА” отменя с 
реш. №……на Общински съвет Силистра точки 5 и 6. 
 
 
§ 9. В чл. 49 добавя ново Приложение 2, както следва: 
 
„(Ново-Реш. на ОбС №………..) Приложение № 2 

 
ТАРИФА 

за определяне цена за рекламна дейност върху общински имоти, сгради и съоръжения, 
съобразно ползваната за рекламна дейност площ 

 
в градска зона І 12.00 лв/м2 

в градска зона ІІ 10.00 лв/м2 

в градска зона ІІІ 8.00 лв/м2 

 
 

Цени на 
рекламна 
дейност по 
чл.45 от 

Наредбата за 

 
 
1. Поставяне 
на външна 
реклама на 
общински 
имоти, 

 
С рекламна площ 
до 11 кв.м 

в градска зона ІV 
селата  

6.00 лв/м2 
3.00 лв/м2 
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в градска зона І 8.00 лв./м2 

в градска зона ІІ 6.00 лв./м2 
в градска зона ІІІ 5.00 лв./м2 

сгради, 
съоръжения 
и други 
обекти – на 
месец 

 
С рекламна площ 
над 11 кв.м 

в градска зона ІV 
селата 

3.00 лв./м2 
1.00 лв./м2 

в градска зона І 12.00 лв./м2 

в градска зона ІІ 8.00 лв./м2 

в градска зона ІІІ 5.00 лв./м2 

рекламната 
дейност на 

територията на 
община 
Силистра 

 
2. Поставяне на надписи и 
информационно-указателни 
табели на общински имоти, 
сгради и съоръжения – на месец 

в градска зона ІV 
селата 

3.00 лв./м2 
1.00 лв./м2 

 3. Раздаване на листовки, 
проспекти, стокови мостри или 
проби и други рекламни 
материали 

на лице на ден 10.00 лв. 

 4. Реклама чрез автомобил с 
високоговорител 

на автомобил на ден 25.00 лв. 

 5. Кампанийна реклама - 
рекламно шествие или рекламни 
промоции на открито 

на ден 150.00 лв. 

 
Забележки : 
1. Горепосочените цени на услугите са без включен ДДС. 
2. Местоположението на зоните за разполагане на рекламни и информационни елементи на 
територията на Община Силистра са определени както следва : 
- Зона І: ул. „Москва”, ул. „Патриарх Дамян”, ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Д-р Петър Вичев” и ул. 
„Хаджи Димитър”; 
- Зона II:  ул. „Христо Смирненски“, бул. „Македония“, ул. „Москва“ и ул. „Кап. Мамарчев“; 
- Зона III:  ул. „7-ми септември“, бул.“Велико Търново“ и  ул. „Тутракан“; 
- Зона IV: строителните граници на град Силистра и селата на територията на Община Силистра. 
3. Когато една улица е гранична за две зони и двете и страни се включват в по – централната 
зона  
4. Актуализацията на цените да се извършва ежегодно, въз основа на официалния индекс на 
инфлацията, обявен от Националният статистически институт, когато размера за съответната 
година надвишава 5%.“ 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласувал: 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
             
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 


