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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: Изменение и допълнение 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 съгласно  

настъпилите  изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в  ДВ бр. 97 от 6 
декември 2016 г. е налице необходимост от допълнение и изменение на Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община 
Силистра.  

Относно горното необходимите допълнения и изменения са както следва: 
 
 
 

БИЛО СТАВА 
Чл. 15 (12) (Решение № 881 от 
30.01.2014г. на ОбС Силистра, в сила от 
01.01.2015 г.; Изм. Решение № 1407 от 
30.04.2015 г. на ОбС Силистра, в сила от 
01.01.2016 г.; изм. с Решение № 133 от 
25.02.2016 г. на ОбС Силистра, в сила от 
01.01.2017 г.) Таксата битови отпадъци за 
жилищни и нежилищни имоти на 
физически и юридически лица, се 
определя на база, която не може да бъде 
данъчната оценка на недвижимите имоти, 
тяхната  балансова стойност или 
пазарната им цена. 

Чл. 15 (12) (Решение № 881 от 
30.01.2014г. на ОбС Силистра, в сила от 
01.01.2015 г.; Изм. Решение № 1407 от 
30.04.2015 г. на ОбС Силистра, в сила от 
01.01.2016 г.; изм. с Решение № 133 от 
25.02.2016 г. на ОбС Силистра, в сила от 
01.01.2017 г., изм. с Решение № ….. от 
……. на ОбС Силистра, в сила от 
01.01.2018 г.) Таксата битови отпадъци за 
жилищни и нежилищни имоти на 
физически и юридически лица, се 
определя на база, която не може да бъде 
данъчната оценка на недвижимите имоти, 
тяхната  балансова стойност или 
пазарната им цена. 
 



  Чл. 16 (3) (Нова - Решение № ….. от 
……. на ОбС Силистра) За 
недвижимите имоти, придобити през 
текущата година, таксата се заплаща в 
сроковете по ал. 1, а в случаите, в 
които придобиването е след изтичане 
на сроковете по ал. 1, таксата се 
заплаща в двумесечен срок от датата 
на придобиването на имота. 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 към чл. 49 

БИЛО: СТАВА: 
 II. ОТДЕЛ „МЕСТНИ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 
   II. ОТДЕЛ „МЕСТНИ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 
  

 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 

 Издаване на удостоверение 
за данъчна оценка 
· за срок от 5 дни 
· за срок от 3 дни 
· експресна услуга 

 
 
 
лв. 

 
 
6,00 
12,00 
18,00 

        
 
 
 
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 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 изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги в Община Силистра. 
 

1. В чл. 15, ал. 12 думите „в сила от 01.01.2017 г.“ се заменят с „в сила от 
01.01.2018 г.“ 

 
2. В чл. 16 се добавя нова ал. 3, както следва: 

„Чл. 16 (3) (Нова - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) За недвижимите 
имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал. 
1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, 
таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“ 
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3. В Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ в раздел II. ОТДЕЛ „МЕСТНИ 
ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, т. 1 думите „7 дни“ се заменят с „5 дни“. 

След промените т. 1 става, както следва: 
 
„Издаване на удостоверение за данъчна оценка 
· за срок от 5 дни 
· за срок от 3 дни 
· експресна услуга“ 
 
 
 
С уважение, 
  
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
За Кмет на Община Силистра 
(На основание Заповед ЗК-1894/06.12.2016 г.)  
 
 
Съгласували:  
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 
 
Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 
 
Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“ 
 
Константина Николова, ст. юрисконсулт дирекция „Правна“  
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
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