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Изх. №..................../.....................  
 
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  

Решение №44/27.04.2017 г. на Административен съд – Силистра и чл.6, 
ал.1,б.„к” на ЗМДТ, както и настъпилите  изменения  в Наредба за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в 
Община Силистра от юни 2017 г., въз основа на изискванията на чл.52 ал.1 и 
ал. 2 на Закон за обществените библиотеки, включително и докладна записка 
с ВхК №650000/08.08.2017 г. от Даниела Недялкова, директор на Регионална 
библиотека „Партений Павлович” – Силистра, е налице необходимост от 
допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Силистра. Таксите от 
възмездните библиотечни услуги са финансови средства, част от общия 
бюджет на общината, необходим за осъществяването на специализирани 
услуги, като същите се разходват за обновяване с нови информационни 
ресурси в зависимост от актуалните потребности на населението. 

Относно горното необходимите допълнения и изменения са както 
следва: 



БИЛО СТАВА 
 

 
 

Глава трета РАЗДЕЛ  Х. 
Други местни такси, определени 

със закон 
/ЗУТ, ЗДП, ЗПЧ, ЗОС/ 

 
Чл. 43 (1)  
            (2) 
 

(Изм. и доп. - Решение № ….. от 
……. на ОбС Силистра) 

Глава трета РАЗДЕЛ  Х. 
Други местни такси, определени със 

закон 
/ЗУТ, ЗДП, ЗПЧ, ЗОС, ЗОБ/ 

 
Чл. 43 (3)  (Нова - Решение № ….. от 
……. на ОбС Силистра) Такси към 
Дирекция „Хуманитарни дейности” 
– Регионална библиотека 
„Партений Павлович” 
1.Такса за предоставяне на писмена 
библиографска информация, по чл.52, 
ал.1 т.1 на ЗОБ  
- до 20 описания: 5.00 лв. 
- от 21 до 50 описания : 10.00 лв. 
- над 50 описания: 25.00 лв.      
2.  Такса за предоставяне на 
ретроспективни библиографски 
издирвания по чл.52, ал.1 т.2 на ЗОБ 
-  1 бр. прегледан източник: 0.20 лв. 
3. Такса за доставка на библиотечни 
документи от страната и чужбина по 
чл.52, ал.1 т.3 на ЗОБ- 1 заявка: 
0.50лв. 
4. Такса за достъп до платени външни 
мрежови ресурси и бази данни, по 
чл.52, ал.1 т.4 на ЗОБ- 1 час: 2.00 лв. 
5. Такса за копиране на библиотечни 
документи, по чл.52, ал.1 т.5 на ЗОБ 
  1 страница: 
- формат А4: 
черно-бял едностранно: 0.10 лв. 
- формат А3: 
черно-бял едностранно:  0.20 лв. 

o Такса за принтиране на 
библиотечни документи по 
чл.52, ал.1 т.5 на ЗОБ 

Формат А4 черно-бял едностранно: 
- 1 страница текст : 0.10 лв. 
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- 1 страница текст с илюстрация: 
0.40лв. 
- 1 страница илюстрация: 0.60 лв. 
      Формат А3 черно-бял 
едностранно: 
- 1 страница текст: 0.30 лв. 
- 1 страница текст с илюстрация: 
0.60лв. 
- 1 страница илюстрация : 0.90 лв. 

o Такса за сканиране / заснемане с 
дигитален апарат на 
библиотечни документи (до 1/3 
от източника, по ЗАПСП) по 
чл.52, ал.1 т.5 на ЗОБ 

- 1 страница : 0.30 лв.  
- 1 страница от файл над 10 страници: 
0.50 лв. 
- 1 страница на текст с илюстрация: 
0.80 лв. 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ  
(Решение №600 от 27.06.2013г. на Общински съвет-Силистра)  
(Изм. и доп. - Решение№881 на ОбС Силистра от 30.01.2014г.)  

(Изм. и доп. – Решение № 1037,1036 на ОбС Силистра от 24.04.2014г.)  
(Изм. и доп. – Решение № 1104 на ОбС Силистра от 26.06.2014г.)  
(Изм. и доп. – Решение № 1233 на ОбС Силистра от 30.11.2014г.)  

(Изм.- с Решение № 1407 на ОбС Силистра от 30.04.2015 г. )  
(Изм. и доп. – Решение  №  1439 на ОбС Силистра от 28.05.2015 г. ) 

 (Изм. и доп. с Решение № 171 на ОбС Силистра от 31.03.2016 г.)  
(Изм. и доп. с Решениe  № 378 на ОбС Силистра от 22.12.2016 г.)  
(Изм. и доп. с Решение № 400 на ОбС Силистра от 26.01.2017 г.)  
(Изм. и доп. с Решение № 463 на ОбС Силистра от 27.04.2017 г.) 
(Изм. и доп. с Решение № … на ОбС Силистра от …….. .2017 г.) 

 
 

БИЛО: СТАВА: 
 II. РБ „П. 

ПАВЛОВИЧ” 
   (Отм. - Реш. ……. от ……… 

на ОбС Силистра) 
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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. 
          На основание чл.17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 52 ал.1 и ал. 2 на 
Закон за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1, буква „к“ от Закона за 
местните данъци и такси, Общински съвет - Силистра приема изменение в 
НОАМТЦУ, както следва:  
         (Изм. – Решение №….. от …….. на ОбС Силистра) 
 

Чл. 43 (3)  Създава нова алинея (3), както следва в: 
Глава трета РАЗДЕЛ  Х. 

Други местни такси, определени със закон 
/ЗУТ, ЗДП, ЗПЧ, ЗОС, ЗОБ/ 

 
Чл. 43 (3)  (Нова - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) 
 Такси към дирекция „Хуманитарни дейности” – Регионална 
библиотека „Партений Павлович” 
 
1.Такса за предоставяне на писмена библиографска информация, по чл.52, 

ал.1 т.1 на ЗОБ  
- до 20 описания: 5.00 лв. 
- от 21 до 50 описания : 10.00 лв. 
- над 50 описания: 25.00 лв.      
     2.  Такса за предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания 
по чл.52, ал.1 т.2 на ЗОБ  -  1 бр. прегледан източник: 0.20 лв. 
     3. Такса за доставка на библиотечни документи от страната и чужбина по 
чл.52, ал.1 т.3 на ЗОБ - 1 заявка: 0.50 лв. 
     4. Такса за достъп до платени външни мрежови ресурси и бази данни, по 
чл.52, ал.1 т.4 на ЗОБ - 1 час: 2.00 лв. 
     5. Такса за копиране на библиотечни документи, по чл.52, ал.1 т.5 на ЗОБ 
  1 страница:  
- формат А4: 
черно-бял едностранно: 0.10 лв. 
- формат А3: 
черно-бял едностранно:  0.20 лв. 
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o Такса за принтиране на библиотечни документи по чл.52, ал.1 т.5 на 
ЗОБ 

Формат А4 черно-бял едностранно: 
- 1 страница текст : 0.10 лв. 
- 1 страница текст с илюстрация: 0.40 лв. 
- 1 страница илюстрация: 0.60 лв. 
      Формат А3 черно-бял едностранно: 
- 1 страница текст: 0.30 лв. 
- 1 страница текст с илюстрация: 0.60 лв. 
- 1 страница илюстрация : 0.90 лв. 

o Такса за сканиране / заснемане с дигитален апарат на библиотечни 
документи (до 1/3 от източника, по ЗАПСП) по чл.52, ал.1 т.5 на ЗОБ 

- 1 страница : 0.30 лв.  
- 1 страница от файл над 10 стр.: 0.50 лв. 
- 1 страница на текст с илюстрация: 0.80 лв. 
 
 

В Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ в раздел  
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”  отменя част  
II. РБ „П. ПАВЛОВИЧ”, както следва: 
 
II. РБ „П. ПАВЛОВИЧ”  - (Отм. - Реш. ………. от …….. на ОбС 
Силистра)   

 
 
 

 
С уважение, 
  
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
За Кмет на Община Силистра 
(На основание Заповед ЗК-1356/03.08.2017 г.)  
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