
ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 
 7500 Силистра     E-mail: mayor@silistra.bg 

 
ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
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 услугите в Община Силистра  

 
 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  
 
Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба и корекция на 

техническа грешка допусната при предишно изменение на наредбата е налице 
необходимост от актуализация на същата, а именно допълнение и изменение на 
Наредба 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 такси към Дирекция „Икономика“ 
2. По отношение на корекции в чл. 49 относно актуалното обвързване с  

приложението касаещо  тарифите за определяне цена за рекламна  дейност върху 
общински имоти, сгради и съоръжения, съобразно ползваната за рекламна дейност 
площ. 

3. Във връзка с изменението на чл. 49 от наредбата, с цел яснота и  
последователност  на приложението, изменя наименованието на „Приложение №2“  в 
„Приложение №3“ 
 
 
 
 

Било Става 
        Чл.43 (1) Такси към дирекция 
„Икономика“ 
10.Разрешение за извършване на 
таксиметров превоз – 10 лв. 

     Чл.43 (1) Такси към дирекция 
„Икономика“ 
10. (Изм. с Решение №……на ОбС 
Силистра) Издаване на разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на 
пътници за един автомобил – 20,00 лв. 



Чл.49. Общинският съвет определя 
следните услуги и цените за тях в 
Приложение № 1 по чл.6, ал.2 от ЗМДТ  
Ново-Реш. на ОбС № 1037 от 24.04.2014г. 
Приложение № 2  

   Чл.49. Общинският съвет 
определя следните услуги и цените за тях 
в Приложение № 1 по чл.6, ал.2 от ЗМДТ  
(Изм. с Реш. на ОбС №………..) и 
Приложение № 3  

 
 
 
 
Приложение № 1 към чл. 49 

Било: Става: 
 ДИРЕКЦИЯ 

“ИКОНОМИКА” 
   ДИРЕКЦИЯ 

“ИКОНОМИКА” 
  

5. Отменя с реш. № 1037 от 
24.04.2014г. на 
Общински съвет 
Силистра 

  5. (Нова – Решение №…… на 
ОбС Силистра) Заверка на 
маршрутни разписания на 
автобусни линии от 
областната и 
републиканската 
транспортни схеми 

Лв./бр. 2,00 

6. Отменя с реш. № 1037 от 
24.04.2014г. на 
Общински съвет 
Силистра 

  6. (Нова – Решение №…… на 
ОбС Силистра) Определяне 
на място за спирката, която 
ще ползва превозвачът по 
международна  автобусна 
линия 

Лв. 20,00 

 
 
 
 
 
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. В чл. 43, ал. 1, т. 10 се изменя така:  
„10.(Изм. с Решение № ……… на ОбС Силистра) Издаване на разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници за един автомобил – 20,00 лв.“ 
 
§ 2. В чл. 49 изменя текста, както следва: 

„Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях  
в Приложение № 1 по чл.6, ал.2 от ЗМДТ (Изм. с Реш. на ОбС №………..) и 
Приложение № 3“ 



 
 
§ 3. В Приложение 1 към чл. 49,  ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА” добавя нова т. 5: 
„5. (Нова – Решение №…… на ОбС Силистра) Заверка на маршрутни разписания на 
автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми – 2,00 лв./бр.“ 
 
§ 4. В Приложение 1 към чл. 49,  ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА” добавя нова т. 6: 
„6. (Нова – Решение №…… на ОбС Силистра) Определяне на място за спирката, 
която ще ползва превозвачът по международна  автобусна линия – 20,00 лв.“ 
 
§ 5. Изменя „Приложение №2“  в  „Приложение №3“ и го допълва: 

 
 

(Решение на ОбС Силистра №……………) Приложение №3 
 

ТАРИФА 
за определяне цена за рекламна дейност върху общински имоти, сгради и съоръжения, 

съобразно ползваната за рекламна дейност площ 
 

1. Поставяне на външна 
реклама на общински 
имоти, сгради, 
съоръжения и други 
обекти – на месец 

С рекламна площ до 11 
кв.м     

в градска зона І 12.00 лв/м2 
в градска зона ІІ 10.00 лв/м2 
в градска зона ІІІ 8.00 лв/м2 
в градска зона ІV 
селата 

6.00 лв/м2 
3.00 лв/м2 

 С рекламна площ над 11 
кв.м     

в градска зона І 8.00 лв/м2 
в градска зона ІІ 6.00 лв/м2 
в градска зона ІІІ 5.00 лв/м2 
в градска зона ІV 
селата 

3.00 лв/м2 
1.00 лв/м2 

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

в градска зона І 12.00 лв/м2 
в градска зона ІІ 8.00 лв/м2 
в градска зона ІІІ 5.00 лв/м2 
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. 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.  
 
2. Когато една улица е гранична за две зони и двете и страни се включват в по – централната зона  
 
3. 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%.“ 
 
4. Цените са за двустранно разположени рекламни площи над 11 кв.м., когато се ползва едностранно 
рекламната площ цената се намалява с 50%. 
 
 
 
 
 
 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ  
Кмет на Община Силистра  
 
Съгласувал:  
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
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