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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, 
 

          След постановено Решение на Административен съд – Силистра на № 163/ 
30.11.2011 г., е отменена ал. 9 в чл. 15 от НОАМТЦУ в Община Силистра, в която 
са били посочени промилите за определянето на ТБО, което води до промяна и на 
действащия текст в чл. 15, ал. 10 от същата наредба,  свързан с позоваването на 
отменената алинея 9. В тази връзка е необходимо да се промени текста в чл. 15, ал. 
10 от наредбата, в частта му „ал. 9“ да се промени на „ал. 12“. 
  Съгласно приетите тарифи: 

1. Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на 
околната среда и водите, приета с ПМС №136 от 13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39 от 
20.05.2011 г.); 

2. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 
замърсяване, приета с ПМС №177 от 24.06.2011 г. (ДВ, бр. 50 от 01.07.2011г.) 

Е налице необходимостта от администрирането на таксите в Наредбата за  
определяне и администриране на местните   такси и цени на услуги  в Община 
Силистра. 

 Във връзка с актуализиране  дейността на Художествена галерия – Силистра 
е постъпила докладна записка с вх. №3679/30.04.2014 г. от директора на галерията 
г-н Йордан Колев. Предложените промени разширяват  обхвата и вида на 
предоставените услуги, което от своя страна ще доведе до повишаване на 
приходите подобрявайки  финансово икономическия баланс на галерията.  

През м. декември 2013 г. е приета  Наредба за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 
на отпадъци №7 от 19.12.2013 г. и обнародвана в ДВ бр. 111 от 27.12.2013 г., което 
налага уеднаквяване с националното закодателство на Наредбата за определяне и 
администриране на местните   такси и цени на услуги  в Община Силистра. 

 

mailto:mayor@silistra.bg
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На основание на гореизложеното предлагам следните промени в Наредбата 
за  определяне и администриране на местните   такси и цени на услуги  в Община 
Силистра: 

 
 
 
 
 

БИЛО: СТАВА: 
Чл. 15 (10) (Нова-Решение 1428/ 25.11.2010 г. на 
ОбС Силистра ) Когато се установи, че 
декларираните по ал. 5 обстоятелства за 
определяне на ТБО не отговарят на 
действителните, таксата се определя по реда на 
ал. 9, считано от месеца, следващ месеца през 
който е установено нарушението. 

Чл. 15, ал. 10 (Изм. Решение ………. на ОбС 
Силистра) Когато се установи, че декларираните по 
ал. 5 обстоятелства за определяне на ТБО не 
отговарят на действителните, таксата се определя по 
реда на ал. 12, считано от месеца, следващ месеца 
през който е установено нарушението. 

 Раздел Х 
Други местни такси, определени със закон 
/ЗУТ, ЗДП, ЗПч, ЗОС, ЗВ/ 
чл. 43, ал. 4, т. 1 (Нова Решение №………. на 
Общински съвет Силистра) Такси към дирекция 
“Общинска собственост”, на основание на чл. 50, 
ал. 2 от Закона за водите: 
т.1.1 За издаване на разрешително за ползване на 
общински водни обекти публична общинска 
собственост се събира такса в размер на 250,00 лв. 
т. 1.2 За издаване на разрешително за 
водовземване от води и водни обекти публична 
общинска собственост се събира такса в размер на 
250,00 лв. 
т. 1.3 За продължаване на срока на разрешенията 
по т. 1.1 и т. 1.2 се събира такса в размер на 100,00 
лв. 
т. 1.4 За изменение или допълнение на 
разрешенията за извършване на дейности по т. 1.1 
и т. 1.2 се събира такса в размер на 130,00 лв. 
 
т. 2 Такси към дирекция “Общинска собственост” 
на основание чл. 194, ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закона за 
водите, за правото на използване на води и водни 
обекти публична общинска собственост се 
заплащат такси в размер изчислен съгласно 
Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на 
воден обект и за замърсяване, приета с ПМС №177 
от 24.06.2011 г. (ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.) 
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                                         Приложение № 1 към чл. 49 

БИЛО: СТАВА: 
 ДИРЕКЦИЯ 

„ХУМАНИТАРНИ 
ДЕЙНОСТИ” 
 

   ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 
ДЕЙНОСТИ” 

  

 VI. ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ 

   VI. ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ 

  

        
1. Входни билети за: 

- възрастни 
- учащи и пенсионери 
 
 
 

лв./бр. 1,00 
0,50 

1. (Нова – Реш. №……. на 
ОбС) Ползване на „Зала 
13“, както следва: 
летен сезон (от 01.05 до 
31.10) 
зимен сезон (от 01.11 до 
30.04) 

лв./ден  
 
 
70,00 
 
100,00 

2. Магнити лв./бр. 2,50 2. (Нова – Реш. №……. на 
ОбС) Ползване на зали на 
първи етаж за 
самостоятелни изложби: 
- партерен етаж – ляво 
крило (малки зали) 
- партерен етаж - дясно 
крило (три зали) 
- целия партерен етаж 

 
 
 
лв./мес
ец 

 
 
 
 
50,00 
 
70,00 
 
100,00 

3. Календар лв./бр. 3,50 3. (Нова – Реш. №……. на 
ОбС) Входни билети: 

- учащи и пенсионери 
- възрастни 

 
лв./пос
ещени
е 

 
1,00 
 
2,00 

    4. (Нова – Реш. №……. на 
ОбС) Изнасяне на беседа 

лв./ 
беседа 

5,00 

    5. (Нова – Реш. №……. на 
ОбС) Цени на рекламни 
материали: 

- магнити 
- календари 
- картички 
- диплянки 

 
 
лв./ 
брой 

 
 
2,50 
3,50 
0,50 
1,20 

        
 ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО 
ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ” 

   ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” 

  

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 

1.2 Изм. Реш. №…….на 
Общински съвет Силистра 
Размера на отчисленията за 
всеки тон депониран 
отпадък в РДБО, съгласно 
– чл. 20, ал. 1, т. 2 от 
Наредба №7 от19.12.2013 г., 
обнародвана в ДВ бр. 111 от 
27.12.2013 г.: 
- за 2014 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
лв./тон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,00 
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- за 2015 г.  
- за 2016 г.  
- за 2017 г.  
- за 2018 г.  
- за 2019 г.  
- за 2020 г.  

28,00 
36,00 
47,00 
61,00 
78,00 
95,00 

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 

2.2 Изм. Реш. №…….на 
Общински съвет Силистра 
Размера на отчисленията за 
всеки тон депониран 
отпадък в РДБО, съгласно 
– чл. 20, ал. 1, т. 1 от 
Наредба №7 от19.12.2013 г., 
обнародвана в ДВ бр. 111 от 
27.12.2013 г.: 
- за 2014 г.  
- за 2015 г.  
- за 2016 г.  
- за 2017 г.  
- за 2018 г.  
- за 2019 г.  
- за 2020 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
лв./тон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,00 
28,00 
36,00 
47,00 
61,00 
78,00 
95,00 

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 

4.2 Изм. Реш. №…….на 
Общински съвет Силистра 
Размера на отчисленията за 
всеки тон депониран 
отпадък в РДБО, съгласно 
чл. 22, ал. 1 от ЗУО: 
- за 2014 г.  
- за 2015 г.  
- за 2016 г.  
- за 2017 г.  
- за 2018 г.  
- за 2019 г.  
- за 2020 г. 

 
 
 
 
 
лв./тон 

 
 
 
 
 
22,00 
28,00 
36,00 
47,00 
61,00 
78,00 
95,00 

 
 
 
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. Чл. 15, ал. 10 (Изм. Решение ………. на ОбС Силистра ) Когато се установи, че 
декларираните по ал. 5 обстоятелства за определяне на ТБО не отговарят на 
действителните, таксата се определя по реда на ал. 12, считано от месеца, следващ 
месеца през който е установено нарушението. 
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§2. В Раздел Х, Други местни такси, определени със закон /ЗУТ, ЗДП, ЗПч, ЗОС, 
ЗВ/ 
чл. 43, ал. 4, т.1 (Нова Решение №………. на Общински съвет Силистра) Такси към 
дирекция “Общинска собственост”, на основание на чл. 50, ал. 2 от Закона за 
водите: 
т.1.1 За издаване на разрешително за ползване на общински водни обекти 
публична общинска собственост се събира такса в размер на 250,00 лв. 
т. 1.2 За издаване на разрешително за водовземване от води и водни обекти 
публична общинска собственост се събира такса в размер на 250,00 лв. 
т. 1.3 За продължаване на срока на разрешенията по т. 1.1 и т. 1.2 се събира такса в 
размер на 100,00 лв. 
т. 1.4 За изменение или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по 
т. 1.1 и т. 1.2 се събира такса в размер на 130,00 лв. 
 
т. 2 Такси към дирекция “Общинска собственост” На основание чл. 194, ал. 1 т. 1 и 
т. 2 от Закона за водите, за правото на използване на води и водни обекти 
публична общинска собственост се заплащат такси в размер изчислен съгласно 
Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 
замърсяване, приета с ПМС №177 от 24.06.2011 г. (ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.) 
 
§ 3. В Приложение 1 към чл. 49, VI. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, се изменя така: 
 

• т. 1 (Нова – Реш. №……. на ОбС) Ползване на „Зала 13“, както следва: 
летен сезон (от 01.05 до 31.10) – 70,00 лв. на ден 
зимен сезон (от 01.11 до 30.04) – 100,00 лв. на ден 
 

• т. 2 (Нова – Реш. №……. на ОбС) Ползване на зали на първи етаж за 
самостоятелни изложби: 
- партерен етаж – ляво крило (малки зали) – 50,00 лв. за месец 
- партерен етаж - дясно крило (три зали) – 70,00 лв. за месец 
- целия партерен етаж – 100,00 лв. за месец 
 

• т. 3 (Нова – Реш. №……. на ОбС) Входни билети: 
-учащи и пенсионери – 1,00 лв. на посещение 
-възрастни – 2,00 лв. на посещение 
 

• т. 4 (Нова – Реш. №……. на ОбС) Изнасяне на беседа – 5,00 лв. 
 

• т. 5 (Нова – Реш. №……. на ОбС) Цени на рекламни материали: 
-магнити – 2,50 лв. 
-календари – 3,50 лв. 
-картички – 0,50 лв. 
-диплянки – 1,20 лв. 

 
§ 4. В Приложение 1 към чл. 49, ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО 
ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” 

• т. 1.2 (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Размера на 
отчисленията за всеки тон депониран отпадък в РДБО, съгласно – чл. 20, ал. 
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1, т. 2 от Наредба №7 от19.12.2013 г., обнародвана в ДВ бр. 111 от 27.12.2013 
г.: 

- за 2014 г. -22,00 лв./тон 
- за 2015 г. -28,00 лв./тон 
- за 2016 г. -36,00 лв./тон 
- за 2017 г. -47,00 лв./тон 
- за 2018 г. -61,00 лв./тон 
- за 2019 г. -78,00 лв./тон 
- за 2020 г.-95,00 лв./тон 
• т. 2.2 (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Размера на 

отчисленията за всеки тон депониран отпадък в РДБО, съгласно – чл. 20, ал. 
1, т. 1 от Наредба №7 от19.12.2013 г., обнародвана в ДВ бр. 111 от 27.12.2013 
г.: 

- за 2014 г. -22,00 лв./тон 
- за 2015 г. -28,00 лв./тон 
- за 2016 г. -36,00 лв./тон 
- за 2017 г. -47,00 лв./тон 
- за 2018 г. -61,00 лв./тон 
- за 2019 г. -78,00 лв./тон 
- за 2020 г.-95,00 лв./тон 
• т. 4.2 (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Размера на 

отчисленията за всеки тон депониран отпадък в РДБО,  съгласно чл. 22, ал. 1 
от ЗУО: 

- за 2014 г. -22,00 лв./тон 
- за 2015 г. -28,00 лв./тон 
- за 2016 г. -36,00 лв./тон 
- за 2017 г. -47,00 лв./тон 
- за 2018 г. -61,00 лв./тон 
- за 2019 г. -78,00 лв./тон 

     - за 2020 г.-95,00 лв./тон 
 

С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласували: 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра 
 
Димо Стоев, Зам.-кмет „Финанси и икономика“             
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
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