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Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите в Община Силистра  

 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  
 

В Държавен вестник, бр. 52 от 02.07.2019 г. бе обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (ЗИДЗЗШОС) (влязъл в 

сила от 06.07.2019 г.), като с чл. 16а, ал. 1 от същия се въвежда забрана за зареждане 

на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на 

услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно 

строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, 

както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено 

предназначение, за времето от 23,00 до 08,00 ч. С оглед на въведената забрана в 

Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), е необходимо да се измени 

приложение № 11 към чл. 41 от НОАМТЦУОС в частта му, касаеща часовия 

интервал при издаването на разрешения на МПС за извършване на товаро-разтоварни 

работи в зони с ограничение в гр. Силистра. Към настоящия момент, тези разрешения 

са издават в часовите интервали от 06,00 до 08,00 ч. и от 19,00 до 22,00 ч. Също така, 

съгласно т. 4.2 от приложение № 11 от действащата към момента НОАМТЦУОС, за 

издаването на разрешения на МПС за извършване на товаро-разтоварни работи в 

други зони, намиращи се на територията на община Силистра, размерът на таксата е 

12,00 лв., без да е упоменато за какъв срок на разрешението се прилага тази такса – 

дали за една година или за един месец. В тази връзка предлагам да се въведе 

разграничение на таксата за издаване на разрешение със срок на валидност 1 година и 

съответно, 1 месец.   Във връзка с гореизложеното и с оглед привеждане на реда за 

издаваните от кмета на Община Силистра разрешения на МПС за извършване на 

товаро-разтоварни работи в зони с ограничение в гр. Силистра и на територията на 

община Силистра в съответствие с действащата нормативна уредба е налице  
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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: 
 
                                                                                               Приложение № 11 към чл. 41 от НОАМТЦУ 

Било: Става: 

                                                                    

№ по 

ред 

                            

Наименование на услугата 

Размер 

на 

таксата 

                                                                                  

№ по 

ред 

                            

Наименование на услугата 

Размер на 

таксата 

 Забележка: Разрешенията 

се издават за часовите 

интервали 06,00 ч. – 08,00 ч. 

и 19,00 ч. – 22,00 ч. За 

издаване на разрешения в 

друг часови интервал, 

таксите се удвояват.  

 

  Изтрива се забележката от 

реда. 

 

4.2.  За други зони, намиращи 
се на територията на 

Община Силистра  

12,00 лв.  4.2. (Изм. - Реш. ……. на ОбС 
Силистра)  
За зони, намиращи се на 

територията на села от 

Община Силистра 

 

   4.2.1. (Нова - Реш. ……. на ОбС 
Силистра)  
за 1 година 

12,00 лв. 

   4.2.2. (Нова - Реш. ……. на ОбС 
Силистра)  
за 1 месец 

2 лв.   

    (Нова - Реш. ……. на ОбС 
Силистра)  
Забележка: Разрешенията по 
т. 4 се издават в часовите 
интервали 08.00 ч. – 10.00 ч. 
и 19.00 ч. – 22.00 ч. За 
издаване на разрешения в 
друг часови интервал, 
таксите се удвояват. 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинския 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, както следва: 

 

§1. В Приложение № 11 към чл.41 от НОАМТЦУ в точка 4, след реда на т. 4.1.3.2 

премахва текста и реда от таблицата. 

     

§2. В Приложение № 11 към чл.41 от НОАМТЦУ  в т. 4.2. се правят следните 

промени: 

1. В т. 4.2. се изменя текста в реда, както следва: 

„(Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра) За зони, намиращи се на територията на села 
от Община Силистра“ 

2. Добавя се нова т. 4.2.1. със следния текст: 
„ т. 4.2.1. (Нова - Реш. ……. на ОбС Силистра) за 1 година – 12 лв.“ 

3. Добавя се нова т. 4.2.2. със следния текст: 

„ т. 4.2.2. (Нова - Реш. ……. на ОбС Силистра) за 1 месец –  2 лв.“ 
 

   §3. Добавя се нов ред след т. 4.2.2. със следния текст: 

„(Нова - Реш. ……. на ОбС Силистра) Забележка: Разрешенията по т. 4 се 
издават в часовите интервали 08.00 ч. – 10.00 ч. и 19.00 ч. – 22.00 ч. За издаване 
на разрешения в друг часови интервал, таксите се удвояват.“ 
 
 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 

 
Съгласували:  
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

д-р Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 

 

Николай Николов, директор на дирекция „Правна“ 

 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел „Местни данъци и такси“ 


