
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 оптимизиране на финансовия контрол в Община Силистра са 
направени анализи, от които е установена обективна необходимост за актуализиране 
на НОАМТЦУ в Община Силистра, което да доведе до увеличаване на финансовата 
дисциплина, чрез въвеждане на ясни критерии за контрол на предприятията, като  
задължени лица по отношение на Таксата за битови отпадъци /ТБО/ за нежилищните 
им имоти начислена според количеството на изхвърлените битови отпадъци. При 
анализиране на първоначалното облагане по имотните декларации с  ТБО за периода 
от 2011 до 2015 г. се установява драстично намаление на облога, дължащо се основно 
на нормативната възможност на юридическите лица и едноличните търговци да 
сключват договори за извозване на отпадъците им и прилагане на механизма за 
изчисляване на ТБО според количеството изхвърлени битови отпадъци. От 2011 г. до 
днешна дата броят на тези предприятия се е увеличил многократно, от 
първоначалните 49 бр. през 2011 г.  до 158 бр. за 2015 г., като същевременно 
годишния облог за ТБО на юридическите лица за нежилищни имоти към общината 
намалява от 2 200 000 лв. на 1 500 000 лв. Към момента, осъщественият контрол по 
изпълнението на дейността не дава желания резултат,  тъй като в наредбата липсват  
ясни критерии за осъществяване на контрол и налагане на санкции при неизпълнение 
на условията по чл. 15, ал. 5.  

  
Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: 
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БИЛО СТАВА 

Чл. 15 (5) (Решение 1428/ 25.11.2010 г. на 
ОбС Силистра) За определяне на таксата 
на битови отпадъци за нежилищни имоти 
на предприятията според количеството 
на битовите отпадъци, предприятията 
подават в срок от 1 октомври до 30 
ноември на предходната година 
заявление по образец до кмета на 
общината, към което прилагат следните 
документи: 
1.нотариално заверен препис на договори 
за извършване на услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване и/ или 
депониране на ТБО. Договорите следва 
да съдържат информация за собственика, 
респ. ползвателя на имота, 
местонахождението и вида на имота, 
количеството на БО, честотата на 
сметоизвозването, цената на услугата и 
срок на действие – за съответната 
календарна година. 
 
 
2. (Доп. -Решение № 1729 от 28.07.2011 г. 
на ОбС Силистра) има необходимите 
условия за поставяне на контейнер за 
изхвърляне на битови отпадъци на 
територия - собственост на данъчно 
задълженото лице – съгласувано 
заявление от общината и одобрена схема 
за поставяне на контейнер. 
 
3. актуално състояние на страните по 
договора; 
4.документи съгласно ЗУО, 
удостоверяващи правото на фирмата –
изпълнител да извършва услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване. 
 5. (Решение № 600 от 27.06.2013 г. на 
ОбС Силистра) Удостоверение за липса 
на задължения към Община Силистра. 
 
 
 

Чл. 15 (5) (Решение 1428/ 25.11.2010 г. на 
ОбС Силистра) За определяне на таксата 
на битови отпадъци за нежилищни имоти 
на предприятията според количеството 
на битовите отпадъци, предприятията 
подават в срок от 1 октомври до 30 
ноември на предходната година 
заявление по образец до кмета на 
общината, към което прилагат следните 
документи: 
1. (Изм. с решение №…….. на ОбС 
Силистра) Договори за извършване на 
услугата по сметосъбиране, 
сметоизвозване и депониране на битови 
отпадъци от изпълнители, отговарящи 
на изискванията по Закона за 
управление на отпадъците. Договорите 
следва да съдържат информация за 
собственика, респ. ползвателя на имота, 
местонахождението и вида на имота, 
честотата на сметоизвозването, цената на 
услугата и срок на действие – за 
съответната календарна година. 
2. (Изм. с решение № …… на ОбС 
Силистра) Съгласувана схема, от гл. 
архитект на Община Силистра, за 
поставяне на контейнер (4 куб. м), 
върху територия собственост на 
предприятието или върху която им е 
учредено ограничено вещно право на 
ползване. 
 
3. (Отменя с решение №………. На ОбС 
Силистра) 
4. (Отменя с решение №………. На ОбС 
Силистра) 
 
 
5. (Допълнение с решение № ………. на 
ОбС Силистра) Удостоверение за липса 
на задължения към Община Силистра. В 
случаите на издадени удостоверения за 
липса на задължения въз основа на 
заповед за разсрочено/отсрочено 
плащане, просрочването на две 
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(10) (Решение 1428/ 25.11.2010 г. на ОбС 
Силистра, Изм. Решение 
1104/26.06.2014г. 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. 
на задължения към Община Силистра. 

поредни  вноски по погасителния план 
е основание за определяне на  таксата 
по реда на ал. 12, за целия период на 
календарната година, със заповед на 
кмета. 
 
(10) (Изм. и доп. Решение №……. на 
ОбС Силистра) Когато се установи, че 
заявените по ал. 5 обстоятелства за 
определяне на ТБО не отговарят на 
действителните, таксата се определя по 
реда на ал. 12, за целия период на 
календарната година, със заповед на 
кмета. 
 1. (Нова – решение №………. На ОбС 
Силистра) Контролът  по заявените 
обстоятелства на ал. 5 се осъществява 
от служители на Община Силистра, 
определени със заповед на кмета.  
2. (Нова – решение №………. На ОбС 
Силистра) В случаите на установяване 
на нарушаване на заявените в ал. 5 
обстоятелства на нарушителите се 
съставя Акт за установяване на 
административно нарушение по реда 
на ЗАНН. 
 

 
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 с чл.8, ал.1 и чл. 9 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. 15, ал. 5, т. 1 първо изречение се изменя и допълва, както следва: 
 „Договори за извършване на услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и 
депониране на битови отпадъци от изпълнители, отговарящи на изискванията по 
Закона за управление на отпадъците.  “ 
 
След изменението и допълнението текста на т. 1 става: 
 
„1. (Изм. с решение №…….. на ОбС Силистра) Договори за извършване на услугата 
по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци от 
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изпълнители, отговарящи на изискванията по Закона за управление на 
отпадъците. Договорите следва да съдържат информация за собственика, респ. 
ползвателя на имота, местонахождението и вида на имота, честотата на 
сметоизвозването, цената на услугата и срок на действие – за съответната 
календарна година.“ 
 
 
2. В чл. 15, ал. 5, т. 2 се изменя текста, както следва:  
„2. (Изм. с решение № …… на ОбС Силистра) Съгласувана схема, от гл. 
архитект на Община Силистра, за поставяне на контейнер (4 куб. м), върху 
територия собственост на предприятието или върху която им е учредено 
ограничено вещно право на ползване.“ 
 
3. В чл. 15, ал. 5, се отменя т. 3: 
„3. (Отменя с решение №………. На ОбС Силистра)“ 
 
4. В чл. 15, ал. 5, се  отменя т. 4: 
„4. (Отменя с решение №………. На ОбС Силистра)“ 
 
5. В чл. 15, ал. 5, се допълва т. 5, като се добавя второ изречение: 
„В случаите на издадени удостоверения за липса на задължения въз основа на 
заповед за разсрочено/отсрочено плащане, просрочването на две поредни вноски 
по погасителния план е основание за определяне на  таксата по реда на ал. 12, за 
целия период на календарната година, със заповед на кмета.“ 
 
След допълнението текста на т. 5 става: 
 
„5. (Допълнение с решение № ………. на ОбС Силистра) Удостоверение за липса 
на задължения към Община Силистра. В случаите на издадени удостоверения за 
липса на задължения въз основа на заповед за разсрочено/отсрочено плащане, 
просрочването на две поредни  вноски по погасителния план е основание за 
определяне на  таксата по реда на ал. 12, за целия период на календарната 
година, със заповед на кмета.“ 
 
6. В чл. 15, ал. 10 думата „декларираните“ се заменя с думата „заявените“ и след „ал. 
12“ се добавя следния текст : „за целия период на календарната година, със 
заповед на кмета.“. Създават се нови т. 1 и т. 2 към същата алинея: 
„1. (Нова – решение №………. На ОбС Силистра) Контролът  по заявените 
обстоятелства на ал. 5 се осъществява от служители на Община Силистра, 
определени със заповед на кмета.  
2. (Нова – решение №………. На ОбС Силистра) В случаите на установяване на 
нарушаване на заявените в ал. 5 обстоятелства на нарушителите се съставя Акт 
за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН.“ 
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След изменението и допълнението текста на ал. 10 става: 
 
„(10) (Изм. и доп. Решение №……. на ОбС Силистра) Когато се установи, че 
заявените по ал. 5 обстоятелства за определяне на ТБО не отговарят на 
действителните, таксата се определя по реда на ал. 12, за целия период на 
календарната година, със заповед на кмета. 
 1. (Нова – решение №………. На ОбС Силистра) Контролът  по заявените 
обстоятелства на ал. 5 се осъществява от служители на Община Силистра, 
определени със заповед на кмета.  
2. (Нова – решение №………. На ОбС Силистра) В случаите на установяване на 
нарушаване на заявените в ал. 5 обстоятелства на нарушителите се съставя 
Акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН.“ 
 
 
 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ  
Кмет на Община Силистра  
 
Съгласували:  
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 
 
Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“ 
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 


