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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Настоящият проект за изменение и допълнение в Приложение № 1 към чл. 49 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в
Община Силистра, е във връзка с внесено предложение от директора на Общинско
предприятие „Обреди” за изменение на цените и допълнение на услугите, които
предприятието извършва. Цените на веселите и тъжни обреди не са променяни от 2010 г., а
разходите свързани с тях са нараснали няколкократно поради промени в цените на горивата,
електроенергията и не на последно място повишаването на работните заплати и осигуровки.
Приходите на Общинско предприятие „Обреди” са финансови средства, част от общия
бюджет на общината, необходим за осъществяването на социални услуги, като същите се
разходват в зависимост от потребностите на населението и възможностите на общината за
ресурсна осигуреност.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Силистра, да вземе
следното

РЕШЕНИЕ:

І. На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  7,  във връзка с чл.  21,  ал.  2  от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, изменя Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги,  както следва :
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Приложение 1 към чл. 49 от НОАМТЦУ

Било Става

№ Наименование на услугата Мяр
ка

Размер № Наименование на услугата Мяр
ка

Размер

ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОБРЕДИ”

ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОБРЕДИ”

(Изм. -
Реш.
….на
ОбС
Силис
тра)

1. Обред “Именуване” лв.  40,00 1. Обред “Именуване” лв. 70,00
2.

Обред “Венчаване”
В почивен ден
В работен ден с Ритуал
В работен ден без Ритуал
С народни мотиви

лв.
55,00
27,00
7,00
80,00

2. (Изм. - Реш. …….на ОбС
Силистра) Обред “Венчаване”
В почивен ден
В работен ден с Ритуал
В работен ден без Ритуал
С народни мотиви
Изнесен ритуал с озвучаване
Изнесен ритуал без озвучаване
Изнесен ритуал с народни мотиви

лв.

70,00
35,00
15,00
100,00
150,00
105,00
200,00

3. Предоставяне на
обредната зала /до30
минути/

лв. 13,00 3. Предоставяне на обредната зала
/до30 минути/

лв. 17,00

4. Изкопаване и заравяне на
гроб –
с машина
на ръка на ново място
на ръка на старо място

лв.

33,00
78,00
65,00

Изкопаване и заравяне на гроб –

с машина
на ръка на ново място
на ръка на старо място

лв.

45,00
100,00
85,00

5. Вадене на кости лв. 20,00 5. Вадене на кости лв. 40,00

6. Еднократно почистване на
гроб

лв. 7,00 6. Еднократно почистване на гроб
Еднократно почистване на гроб с
моторна коса

лв. 10,00

5,00

7. Почистване на гроб :
- абонамент за 1 година
- абонамент за 5 години

лв.
20,00
70,00

7. Почистване на гроб :
- абонамент за 1 година
- (Отм. - Реш. …….на ОбС
Силистра)

лв.
50,00

    -

8. Почистване на гроб от :
- дърво
- бетон
- храсти

лв.
26,00
33,00
13,00

8. Почистване на гроб от :
- дърво
- бетон
- храсти

лв.
35,00
40,00
15,00

9. Превоз с катафалка лв. 20,00 9. Превоз с катафалка лв. 25,00
10. Транспорт до друго

населено място
- до 100 км

лв. 0,60/
км.

10. Транспорт до друго населено
място
- до 100 км

лв. 0,60/
км.



- над 100 км – отстъпка от
20% от общата сума

- над 100 км – отстъпка от 20% от
общата сума

11. Надпис на надгробен знак лв. 2,60 11. Надпис на надгробен знак лв. 3,00
12. Траурен ритуал лв. 13,00 12. Траурен ритуал лв. 20,00
13. Аранжиране на ковчег лв. 6,50 13. Аранжиране на ковчег лв. 10,00
14. Изкоп на урна 50/70 см. лв. 20,00 14. Изкоп на урна 50/70 см. лв. 25,00
15. Демонтаж на покривало лв. 6,50 15. Демонтаж на покривало лв. 10,00
16. Демонтаж на паметник лв. 13,00 16. Демонтаж на паметник лв. 20,00
17. Демонтаж на бордюри лв. 10,00 17. Демонтаж на бордюри лв. 15,00
18. Изравняване на гроб – 40

дни
лв. 13,00 18. Изравняване на гроб – 40 дни лв. 20,00

19. Допълване на гроб лв. 7,00 19. Допълване на гроб лв. 10,00
20. Улей за дъски лв. 20,00 20. Улей за дъски лв. 25,00
21. Засаждане на цветя лв. 7,00 21. (Отм. - Реш. …….на ОбС

Силистра)
лв.     -

22. Издирване на гроб лв. 2,60 22. Издирване на гроб лв. 5,00
23. Съхранение в дом на

покойника
лв. 15,00

на ден
23. Съхранение в дом на покойника –

24 часа
лв. 20,00

24. Съхранение в хладилна
камера

лв. 26,00
на ден

24.  Съхранение в хладилна камера –
24 часа

лв. 30,00

25. Сваляне на покойник
· от I до III етаж
· от IV и нагоре

лв.
13,00
20,00

25. Сваляне на покойник
· от I до III етаж
· от IV и нагоре

лв.
13,00
20,00

26. Поддържане на
инфраструктурата на
гробищния парк (вода,
осветление, охрана и др.)

лв.

65,00

26. Поддържане на
инфраструктурата на
гробищния парк (вода,
осветление, охрана и др.)

лв.

85,00

ІІ. Възлага на кмета на Общината да приведе в изпълнение приетото решение.

ВНАСЯ:

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували:
Николай Николов
за секретар на Община Силистра
на основание заповед ЗК-872/17.05.2017 г.

Йорданка Владимирова
за зам. кмет „Финанси и икономика”
на основание заповед ЗК-869/17.05.2017 г.

Изготвил:
Драгомира Аджемова
Гл.експерт „ТДОПСС“


	ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
	ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

	от д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

