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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: 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 постъпили предложения за промяна в цени на услуги в дирекция 

„Устройство на територията“ при Община Силистра, възниква необходимост от 
допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги в Община Силистра.   
1. Промени в услугите предоставяни от ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА” и размера на цените. 
 
Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: 
 
Било Става 
Чл. 35. (Изм. и доп.-Решение № 600 от 
27.06.2013г. на Общински съвет; Изм. и доп. 
Решение № 1407 от 30.04.2015 г.) Размерът на 
таксите за технически услуги се определя както 
следва:  
1. За издаване на скица за недвижим имот –  

1.1.За физически лица:  
- Обикновени – 15,00 лв. 
- Бързи - 30,00 лв. 
- Експресни – 45,00 лв. 
1.2.За юридически лица с площ до 3 дка:  
- Обикновени – 30,00 лв.  
- Бързи – 60,00 лв.  
- Експресни- 90,00 лв.  
1.3.За юридически лица с площ над 3дка:  
- Обикновени – 20,00 лв. + 0,8 лв./кв. дм.  

Чл. 35. (Изм. и доп.-Решение № 600 от 
27.06.2013г. на Общински съвет; Изм. и доп. 
Решение № 1407 от 30.04.2015 г.; Изм. и доп.-
Решение № …….. на Общински съвет) 
Размерът на таксите за технически услуги се 
определя както следва:  
1. За издаване на скица за недвижим имот – 
1.1.За физически лица: 
 - Обикновени – 15,00 лв. 
 - Бързи - 30,00 лв. 
 - Експресни – 45,00 лв.   
1.2.За юридически лица: 
 - Обикновени – 30,00 лв.  
 - Бързи – 60,00 лв. 
 - Експресни- 90,00 лв.   
1.3. (Отм.-Решение № ………. на Общински 
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- Бързи – 40,00 лв. + 0,8 лв./кв. дм.  
- Експресни – 60 лв. +0,8 лв./кв.дм.  
1.4. (Отм.-Решение № 1407 от 30.04.2015 

г. на Общински съвет Силистра)  
1.5. Скица-извадка за изменение плана за 

регулация и застрояване до 3 дка + копие в 
цифров и графичен вид: 

- Обикновена – 20,00 лв. + 15,00лв. 
- Бърза – 40,00 лв. + 15,00лв. 
1.6.Скица-извадка за изменение плана за 

регулация и застрояване над 3 дка + копие в 
цифров и графичен вид: 20,00 лв. + 0,8 лв./дка 
+ 15,00лв. 
 
8. (Изм. и доп.-Решение № 1407 от 30.04.2015 г. 
на Общински съвет) Издаване на разрешения за 
строеж:  

8.1. Жилищни сгради – 0,5лв/м2 , но не 
по-малко от 100лв. 

8.2. Допълващо застрояване – 0,5лв/м2 , 
но не по-малко от 50лв. 

8.3. Нежилищни сгради 0,8лв/кв.м, но не 
по малко от 150лв. 

8.4. Площни обекти 0,5лв/кв.м , но не по-
малко от 150 лв. 

8.5. Линейни обекти 0,3 лв/м, но не по 
малко от 50лв. 

8.6. Инженерни съоръжения 
8.6.1 Геозащитни съоръжения и мостове 

4% от СМР, но не по-малко от 300лв. 
8.6.2 Приемно-предавателни станции 2% 

от СМР, но не по малко от 200 лв. 
8.6.3 Трансформаторни постове 

150лв/брой трансформаторна машина 
8.6.4 Други видове съоръжения 100 лв. 
8.7. Благоустрояване - 0,5 лв /кв.м, но не 

по-малко от 100 лв. 
8.8. При презаверяване на РС с изтекъл 

срок (чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от таксите.  
8.9. Промяна по време на строителство 

(чл.154 от ЗУТ) – дължимите такси за одобряване, 
но само за частта (площта) която се променя. 

8.10. Корекция в РС при промяна на 
титуляра – 30% от дължимите такси. 

8.11.Огради – 50лв. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

съвет)  
 
1.4. (Отм. Решение № 1407 от 30.04.2015 г. на 
Общински съвет)  
1.5. Скица-извадка за изменение плана за 
регулация и / или застрояване  + копие в 
цифров и графичен вид: 
- Обикновена – 20,00 лв.  
- Бърза – 40,00 лв.  
1.6. (Отм.-Решение № ………. на Общински 
съвет)  
 
 
 
8. (Изм. и доп.-Решение № 1407 от 30.04.2015 г. 
на Общински съвет; Изм. и доп.-Решение № 
…….. на Общински съвет) Издаване на 
разрешения за строеж:  
8.1. Жилищни сгради – 0,5 лв/м2 , но не по-
малко от 100лв., и не повече от 1 500 лв. 
8.2. Допълващо застрояване – 0,5 лв/м2 , но не 
по-малко от 50лв., и не повече от 800 лв. 
8.3. Нежилищни сгради 0,8 лв/кв.м, но не по 
малко от 150лв., и не повече от 2 500 лв. 
8.4. Площни обекти 0,5 лв/кв.м , но не по-
малко от 150 лв., и не повече от 2 500 лв. 
8.5. Линейни обекти 0,3 лв/м, но не по малко 
от 50лв., и не повече от 2 500 лв. 
8.6. Инженерни съоръжения 
8.6.1 Геозащитни съоръжения и мостове 4% 
от СМР, но не по-малко от 300лв. 
8.6.2 Приемно-предавателни базови станции 
2% от СМР, но не по малко от 200 лв. 
8.6.3 Трансформаторни постове: 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 
kVA - 100лв. 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 
kVA до 1х400 kVA – 200 лв.  
- монолитни от 1х630 kVA до 1х1250 kVA – 
300 лв.  
8.6.4 Други видове съоръжения 100 лв. 
8.7. Благоустрояване - 0,5 лв /кв.м, но не по-
малко от 100 лв. 
8.8. При презаверяване на РС с изтекъл срок 
(чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от таксата за 
издаване на разрешение за строеж.  
8.9. Промяна по време на строителство (чл.154 
от ЗУТ) – дължимите такси за разрешение за 
строеж, но само за частта (площта) която се 
променя. 
8.10. Корекция в РС при промяна на титуляра 
– 100 лв. 
8.11.Огради – 50лв. 
8.12. Промяна на предназначението, 



 
 
 

преустройство и реконструкция – 50% от 
таксата за съответният обект, но не по-малко 
от 50 лв., но не по-вече от 1500 лв. 

Чл.43 (2) (Изм. и доп.-Решение № 600 от 
27.06.2013г. на Общински съвет; Изм. и доп. 
Решение № 1407 от 30.04.2015 г. на ОбС 
Силистра) Такси към дирекция “Устройство 
на територията”  
 
 
2. (Изм. и доп. Решение № 1407 от 30.04.2015 г. 
на ОбС Силистра) Съгласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ  

2.1. Жилищни сгради – 2лв/м2, но не                   
по-малко от 200лв. 

2.2. Допълващо застрояване - 1лв/м2, но 
не по-малко от 100лв. 

2.3. Нежилищни сгради 4лв/кв.м, но не 
по малко от 250лв. 

2.4. Площни обекти 2 лв./кв.м, но не по-
малко от 200 лв. 

2.5. Линейни обекти 1 лв./м, но не по 
малко от 100лв. 

2.6. Инженерни съоръжения 
2.6.1. Геозащитни съоръжения и мостове 

3% от СМР, но не по-малко от 300лв. 
2.6.2 Приемно-предавателни станции 3% 

от СМР, но не по малко от 600 лв. 
2.6.3 Трансформаторни постове 

200лв/брой трансформаторна машина 
2.6.4 Други видове съоръжения 100 лв. 
2.7. Благоустрояване 1 лв. /кв.м, но не                    

по-малко от 150 лв. 
2.8. Промяна по време на строителство – 

таксите за одобряване, но само за частта (площта) 
която се променя. 

2.9. Презаверяване на инвестиционен 
проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) – 
50% от таксите за одобряване; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. (Изм. и доп.-Решение № 1407 от 30.04.2015 г. 
на Общински съвет) Съгласуване и одобряване 
на инвестиционни проекти с оценка за 
съответствие като комплексен доклад от фирма 
консултант: 

3.1. Жилищни сгради – 1лв./м2 , но не по-

Чл.43 (2) (Изм. и доп.-Решение № 600 от 
27.06.2013г. на Общински съвет; Изм. и доп. 
Решение № 1407 от 30.04.2015 г. на ОбС 
Силистра Изм. и доп.-Решение № …………  на 
Общински съвет) Такси към дирекция 
“Устройство на територията”  
 
2. (Изм. и доп.-Решение № …….. на 
Общински съвет) Съгласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ  
2.1. Жилищни сгради – 2 лв/м2 , но не                   
по-малко от 200лв., но не повече от 1 500 лв. 
2.2. Допълващо застрояване – 1 лв/м2 , но не 
по-малко от 100лв., но не повече от 1 000 лв. 
2.3. Нежилищни сгради 3 лв/кв.м, но не по 
малко от 250лв., но не повече от 2 500 лв. 
2.4. Площни обекти 2 лв./кв.м, но не по-малко 
от 200 лв., но не повече от 5 000 лв. 
2.5. Линейни обекти 1 лв./м, но не по малко от 
100 лв., но не пожече от 5 000 лв. 
2.6. Инженерни съоръжения 
2.6.1. Геозащитни съоръжения и мостове 3% 
от СМР, но не по-малко от 300лв. 
2.6.2. Приемно-предавателни базови станции 
3% от СМР, но не по малко от 600 лв. 
2.6.3. Трансформаторни постове: 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 
kVA - 100лв. 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 
kVA до 1х400 kVA – 200 лв.  
- монолитни от 1х630 kVA до 1х1250 kVA – 
300 лв.  
2.6.4. Други видове съоръжения 100 лв. 
2.7. Благоустрояване 1 лв. /кв.м, но не                    
по-малко от 150 лв. 
2.8. Промяна по време на строителство – 
таксите за одобряване, но само за частта 
(площта) която се променя. 
2.9. Презаверяване на инвестиционен проект 
с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) – 50% от 
таксите за одобряване. 
2.10 Промяна на предназначението, 
преустройство и реконструкция – такса 50% 
от таксата за съответният обект, но не по-
малко от 150 лв., но не по-вече от 2 000 лв. 
 
3. (Изм. и доп.-Решение № 1407 от 30.04.2015 г. 
на Общински съвет; Изм. и доп.-Решение № 
…….. на Общински съвет) Съгласуване и 
одобряване на инвестиционни проекти с оценка 
за съответствие като комплексен доклад от 
фирма консултант: 



малко от 150лв. 
3.2. Допълващо застрояване – 0.6лв./м2 , 

но не по-малко от 80лв. 
3.3. Нежилищни сгради 2лв./кв.м, но не 

по малко от 200лв. 
3.4. Площни обекти 1 лв./кв.м, но не по-

малко от 150 лв. 
3.5. Линейни обекти 0.5 лв./м, но не по 

малко от 100лв. 
3.6. Инженерни съоръжения 
3.6.1 Геозащитни съоръжения и мостове 

3% от СМР, но не по-малко от 400лв. 
3.6.2 Приемно-предавателни станции 3% 

от СМР, но не по малко от 500 лв. 
3.6.3 Трансформаторни постове 

150лв/брой трансформаторна машина 
3.6.4 Други видове съоръжения 100 лв. 
3.7. Благоустрояване 1 лв./кв.м, но не по-

малко от 150 лв. 
3.8. Промяна по време на строителство – 

таксите за одобряване, но само за частта (площта) 
която се променя. 

3.9. Презаверяване на инвестиционен 
проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) – 
50% от таксите за одобряване. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. (Изм.-Решение №1407 от 30.04.2015 г. на 
Общински съвет) Одобряване на ПУП: 

7.1 ПУП-ПП за елементи на техническата 
инфраструктура с дължина до 150м‘ – 100,00 лв. 

7.2 ПУП-ПП за елементи на техническата 
инфраструктура с дължина над 150м‘ – 200,00 
лв. 

7.3. ПУП-ПЗ извън границите на 
урбанизираната територия и изменение на ПУП 
–ИПР, ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП 

-физически лица до 2 дка – 50,00 лв. 
-Юридически лица до 2 дка – 100,00 лв.  
-физически лица над 2 дка – 100,00 лв. 
-юридически лица над 2 дка – 150,00 лв. 
- в производствени зони – 200,00 лв. 

3.1. Жилищни сгради – 1лв./м2 , но не по-
малко от 150лв., но не повече от 2500 лв. 
3.2. Допълващо застрояване – 0.6лв./м2 , но не 
по-малко от 80лв., но не повече от 1000 лв. 
3.3. Нежилищни сгради 2лв./кв.м, но не по 
малко от 200лв., но не повече от 2500 лв. 
3.4. Площни обекти 1 лв./кв.м, но не по-малко 
от 150 лв., но не повече от 5000 лв. 
3.5. Линейни обекти 0.5 лв./м, но не по малко 
от 100лв., но не повече от 5000 лв. 
3.6. Инженерни съоръжения 
3.6.1 Геозащитни съоръжения и мостове 3% 
от СМР, но не по-малко от 400лв. 
3.6.2 Приемно-предавателни базови станции 
3% от СМР, но не по малко от 500 лв. 
3.6.3 Трансформаторни постове: 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 
kVA - 100лв. 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 
kVA до 1х400 kVA – 200 лв.  
- монолитни от 1х630 kVA до 1х1250 kVA – 
300 лв.  
3.6.4 Други видове съоръжения 100 лв. 
3.7. Благоустрояване 1 лв. /кв.м, но не по-
малко от 150 лв. 
3.8. Промяна по време на строителство – 
таксите за одобряване, но само за частта 
(площта) която се променя. 
3.9. Презаверяване на инвестиционен проект 
с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) – 50% от 
таксите за одобряване. 
3.10. Промяна на предназначението, 
преустройство и реконструкция на 
съществуваща сграда – такса 50% от таксата 
на съответната сграда / жилищната сграда и 
нежилищната сграда/, но не по-малко от 100 
лв., но не по-вече от 1500 лв. 
 
7. (Изм.-Решение №1407 от 30.04.2015 г. на 
Общински съвет; Изм. и доп. Решение № 
……….. на Общински съвет) Одобряване на 
ПУП: 
7.1 ПУП-ПП и ПС за елементи на 
техническата инфраструктура с дължина до 
150м‘ – 100,00 лв. 
7.2 ПУП-ПП и ПС за елементи на 
техническата инфраструктура с дължина над 
150м‘ – 200,00 лв. 
7.3. ПУП-ПЗ извън границите на 
урбанизираната територия и изменение на 
ПУП – ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП и ПС  

-физически лица – 50,00 лв. 
-юридически лица – 100,00 лв.  

7.4 ПУП - ПР и изменение на ПУП – ИПР 
- физически лица – 30,00 лв. 



- юридически лица – 60,00 лв. 
 
Приложение № 1 към чл. 49 

Било: Става: 
 I.ФУНКЦИЯ 

ДИРЕКЦИЯ 
„УСТРОЙСТВ
О НА 
ТЕРИТОРИЯТ
А”  

   
I.ФУНКЦИЯ 
„ДИРЕКЦИЯ 
„УСТРОЙСТВО 
НА 
ТЕРИТОРИЯТА
” 

  

9 

Трасиране на 
регулационни 
граници 
Трасиране на 
регулационни 
граници 
цифрово 
Срок – 20 дни 
 

 
 
лв./ за 
обект 
 

 
 
50,00лв. 
80,00лв. 
 
 
 

9 

(Отм.-Решение № 
……… на 
Общински съвет) 

  

15 

Промяна начина 
на трайно 
ползване на 
земи, които са в 
зоната на 
§4 от Закона за 
собствеността и 
ползване на 
земеделските 
земи: 
- издаване на 
удостоверение 
- процедура за 
оглед и промяна 
начина на 
ползване,  
когато в имота 
се предвижда 
строителство 
- справка от 
регистрите 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лв./ бр. 
 
 
лв./дка 
 
 
 
 
 
лв./бр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,00 
 
 
40,00 
 
 
 
 
 
2,00 
 

15 

Промяна начина на 
трайно ползване на 
земи, които са в 
зоната на 
§4 от Закона за 
собствеността и 
ползване на 
земеделските земи: 
 
- издаване на 
удостоверение 
(Отм.-Решение № 
………. на 
Общински съвет) 
- процедура за 
оглед и промяна 
начина на ползване,  
когато в имота се 
предвижда 
строителство 
- справка от 
регистрите 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лв. 
 
 
 
 
 
лв./бр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40,00 
 
 
 
 
 
2,00 
 

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



 
 
§1. В чл. 35 се правят следните промени: 
„Чл. 35. (Изм. и доп.-Решение № 600 от 27.06.2013г. на Общински съвет; Изм. и доп. 
Решение № 1407 от 30.04.2015 г.; Изм. и доп.-Решение № …….. на Общински 
съвет) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:  
1. За издаване на скица за недвижим имот: 
1.1. За физически лица: 
 - Обикновени – 15,00 лв. 
 - Бързи - 30,00 лв. 
 - Експресни – 45,00 лв.  
1.2. За юридически лица: 
 - Обикновени – 30,00 лв.  
 - Бързи – 60,00 лв. 
 - Експресни  - 90,00 лв.   
1.3. (Отм.-Решение № ………. на Общински съвет)  
1.4. (Отм.-Решение № 1407 от 30.04.2015 г. на Общински съвет)  
1.5. Скица-извадка за изменение плана за регулация и / или застрояване + копие 
в цифров и графичен вид: 
- Обикновена – 20,00 лв.  
- Бърза – 40,00 лв.  
1.6. (Отм.-Решение № ………. на Общински съвет)  
 
„8. (Изм. и доп.-Решение № 1407 от 30.04.2015 г. на Общински съвет; Изм. и доп. С 
Решение № …………….. на Общински съвет) Издаване на разрешения за строеж:  
8.1. Жилищни сгради – 0,5 лв/м2 , но не по-малко от 100лв., и не повече от 1500 
лв. 
8.2. Допълващо застрояване – 0,5 лв/м2 , но не по-малко от 50лв., и не повече от 
800 лв. 
8.3. Нежилищни сгради 0,8 лв/кв.м, но не по-малко от 150лв., и не повече от 2500 
лв. 
8.4. Площни обекти 0,5 лв/кв.м , но не по-малко от 150 лв., и не повече от 2500 
лв. 
8.5. Линейни обекти 0,3 лв/м, но не по-малко от 50лв., и не повече от 2500 лв. 
8.6. Инженерни съоръжения 
8.6.1 Геозащитни съоръжения и мостове 4% от СМР, но не по-малко от 300лв. 
8.6.2 Приемно-предавателни базови станции 2% от СМР, но не по малко от 200 
лв. 
8.6.3 Трансформаторни постове: 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kVA - 100лв. 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kVA до 1х400 kVA – 200 лв.  
- монолитни от 1х630 kVA до 1х1250 kVA – 300 лв.  
8.6.4 Други видове съоръжения 100 лв. 
8.7. Благоустрояване - 0,5 лв /кв.м, но не по-малко от 100 лв. 
8.8. При презаверяване на РС с изтекъл срок (чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от 
таксата за издаване на разрешение за строеж.  



8.9. Промяна по време на строителство (чл.154 от ЗУТ) – дължимите такси за 
разрешение за строеж, но само за частта (площта) която се променя. 
8.10. Корекция в РС при промяна на титуляра – 100 лв. 
8.11.Огради – 50лв. 
8.12. Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция – 50% от 
таксата за съответният обект, но не по-малко от 50 лв., но не по-вече от 1500 лв. 
 
§ 2.В чл. 43 се правят следните промени: 
„Чл.43 (2) (Изм. и доп.-Решение № 600 от 27.06.2013г. на Общински съвет; Изм. и 
доп. Решение № 1407 от 30.04.2015 г. на ОбС Силистра Изм. и доп.-Решение № 
…………  на Общински съвет) Такси към дирекция “Устройство на 
територията”. 
  
2. (Изм. и доп.-Решение № …….. на Общински съвет) Съгласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ  
2.1. Жилищни сгради – 2 лв/м2 , но не  по-малко от 200лв., но не повече от 1500 
лв. 
2.2. Допълващо застрояване – 1 лв/м2 , но не по-малко от 100лв., но не повече от 
1000 лв. 
2.3. Нежилищни сгради 3 лв/кв.м, но не по малко от 250лв., но не повече от 2500 
лв. 
2.4. Площни обекти 2 лв./кв.м, но не по-малко от 200 лв., но не повече от 5000 лв. 
2.5. Линейни обекти 1 лв./м, но не по малко от 100 лв., но не повече от 5000 лв. 
2.6. Инженерни съоръжения 
2.6.1. Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от 300лв. 
2.6.2. Приемно-предавателни базови станции 3% от СМР, но не по малко от 600 
лв. 
2.6.3. Трансформаторни постове: 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kVA - 100лв. 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kVA до 1х400 kVA – 200 лв.  
- монолитни от 1х630 kVA до 1х1250 kVA – 300 лв.  
2.6.4. Други видове съоръжения 100 лв. 
2.7. Благоустрояване 1 лв. /кв.м, но не по-малко от 150 лв. 
2.8. Промяна по време на строителство – таксите за одобряване, но само за частта 
(площта) която се променя. 
2.9. Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 
– 50% от таксите за одобряване. 
2.10 Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция – такса 50% 
от таксата за съответният обект, но не по-малко от 150 лв., но не повече от 2000 
лв. 
3. (Изм. и доп.-Решение № 1407 от 30.04.2015 г. на Общински съвет; Изм. и доп.-
Решение № …….. на Общински съвет) Съгласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма 
консултант: 
3.1. Жилищни сгради – 1 лв./м2 , но не по-малко от 150лв., но не повече от 2500 
лв. 



3.2. Допълващо застрояване – 0.6 лв./м2 , но не по-малко от 80лв., но не повече от 
1000 лв. 
3.3. Нежилищни сгради 2 лв./кв.м, но не по малко от 200лв., но не повече от 2500 
лв. 
3.4. Площни обекти 1 лв./кв.м, но не по-малко от 150 лв., но не повече от 5000 лв. 
3.5. Линейни обекти 0.5 лв./м, но не по малко от 100лв., но не повече от 5000 лв. 
3.6. Инженерни съоръжения 
3.6.1 Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от 400лв. 
3.6.2 Приемно-предавателни базови станции 3% от СМР, но не по малко от 500 
лв. 
3.6.3 Трансформаторни постове: 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ до 1х100 kVA - 100лв. 
- монолитни и тип БКТП /ВКТП/ от 1х160 kVA до 1х400 kVA – 200 лв.  
- монолитни от 1х630 kVA до 1х1250 kVA – 300 лв.  
3.6.4 Други видове съоръжения 100 лв. 
3.7. Благоустрояване 1 лв. /кв.м, но не по-малко от 150 лв. 
3.8. Промяна по време на строителство – таксите за одобряване, но само за частта 
(площта) която се променя. 
3.9. Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) 
– 50% от таксите за одобряване. 
3.10. Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция на 
съществуваща сграда – такса 50% от таксата на съответната сграда / 
жилищната сграда и нежилищната сграда/, но не по-малко от 100 лв., но не по-
вече от 1500 лв. 
7. (Изм.-Решение №1407 от 30.04.2015 г. на Общински съвет; Изм. и доп. Решение 
№ ……….. на Общински съвет) Одобряване на ПУП: 
7.1 ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина до 
150м‘ – 100,00 лв. 
7.2 ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина над 
150м‘ – 200,00 лв. 
7.3. ПУП-ПЗ извън границите на урбанизираната територия и изменение на 
ПУП – ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП и ПС  

-физически лица – 50,00 лв. 
-юридически лица – 100,00 лв.  

7.4 ПУП - ПР и изменение на ПУП – ИПР 
- физически лица – 30,00 лв. 
- юридически лица – 60,00 лв. 
 
§ 3. В Приложение №1 към чл. 49, раздел ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА” се изменя, както следва:  
„9.(Отм.-Решение № ……… на Общински съвет)“; 
„15.(Изм. и доп.-Решение № …….. на Общински съвет) Промяна начина на трайно 
ползване на земи, които са в зоната на §4 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи: 
- (Отм.-Решение № ………. на Общински съвет)  
- процедура за оглед и промяна начина на ползване, когато в имота се предвижда 
строителство - 40,00 лв. 



- справка от регистрите – 2,00 лв./бр. 
 
 
 
 
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“ 
 
арх. Антонина Огнева, Главен архитект на Община Силистра 
 
Изготвил:  
Петя Върбанова, Главен специалист „ГСК“ 
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