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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  

съгласно  регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и Съвета на Европа 
от 16.02.2019 г., както и постъпили докладни записки с вх. №1152/07.02.2019 г. от М. 
Любомирова, директор на ЦПЛР-ОДК Силистра и Вътрешно съобщение 
№149/22.02.2019 г. от Д. Господинова, н-к на отдел ГРАО при Община Силистра 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: 

 
                                                                                               Приложение № 1 към чл. 53 

БИЛО: СТАВА: 

 ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАР

НИ 
ДЕЙНОСТИ“  

 

   ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

  

5. Ползване на 
закрит плувен 
басейн: 
- за граждани 
- за ученици 

лв./ час 
лв./ месечно 
карта – 
басейн 
лв./ месечно 
комплексна 
карта 

5,00 
лв. на 
час 
40,00 
лв. за 
месеч
на 

5. Ползване на закрит 
плувен басейн: 

  

- за граждани 
 

лв./час 5,00 

- (Изм. - Решение № 
….. от ……. г. на 
Общински съвет – 

лв./ месец, 
карта (плувен 
басейн, фитнес 

60,00 
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лв./ час 
лв./ месечно 
– ОДК и 
картотекира
ни Плувен 
клуб 
лв./ месечно 
карта за 
начално 
обучение 
комплексна 
месечна 
карта 

карта 
60,00 
лв. за 
месеч
на 
компл
ексна 
карта 
3,00 
лв. на 
час 
5,00 
лв. 
40,00 
лв. 
50,00 
лв. 

Силистра) за 
граждани 
 

и сауна) 

- за ученици лв./час  3,00 

- (Нова - Решение № 
….. от ……. г. на 
Общински съвет – 
Силистра) за ученици 

лв./ месец, 
карта (плувен 
басейн, 
фитнес) 

30,00 

- за ученици лв./месец, 
временни групи 
ученици със 
СОП 

5,00 

- за ученици лв./месец, карта 
за обучение 

60,00 

  
 
 
                                                                                  Приложение № 5 към чл. 35, ал. 1 от НОАМТЦУ 

№ по 
ред 

                            Наименование на услугата Размер на таксата 

25. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Издаване на многоезично удостоверение /за раждане, граждански брак и 
смърт/ съгласно Виенската конвенция 

20,00 лв. 

26. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Издаване на многоезично стандартно удостоверение /раждане,граждански 
брак,смърт, семейно положение, брачна дееспособност, местоживеене и 
местопребиваване/ съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1191 на Европейския 
парламент и Съвета на Европа. 

20,00 лв. 

27. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Удостоверение за раждане - /дубликат или препис от акт за раждане/ 
официален документ, приложим към многоезично стандартно 
удостоверение  

20,00 лв. 

28. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Удостоверение за граждански брак - /дубликат или препис от акт за 
граждански брак/ официален документ, приложим към многоезично 
стандартно удостоверение 

20,00 лв. 

29. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Препис от акт за смърт - официален документ, приложим към 
многоезично стандартно удостоверение 

20,00 лв. 

30. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца - официален 
документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение 

20,00 

31. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Удостоверение за постоянен адрес или настоящ адрес 

20,00 лв. 

32. (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

20,00 лв. 
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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 № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ  в раздел ДИРЕКЦИЯ 
„ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“,  

1. В точка 5, отменя таксата за месечна карта за граждани и ученици за 
ползване на закрит плувен басейн в размер от 40 лв.; 

2. В точка 5 след таксата за ползване на закрит плувен басейн за граждани 
от 5 лв./час добавя ред в таблицата с първа колона „-за граждани“, втора 
колона „лв./ месец, карта (плувен басейн, фитнес и сауна)“ и трета колона 
„60,00“; 

3. В точка 5 след таксата за ползване на закрит плувен басейн за ученици от 
3 лв./час добавя нов ред в таблицата с първа колона „-за ученици“, втора 
колона „лв./ месец, карта (плувен басейн, фитнес)“ и трета колона 
„30,00“. 

 
§2. В Приложение № 5 към чл.35, ал. 1 от НОАМТЦУ добавя нови точки, както 

следва: 
„25. Издаване на многоезично удостоверение /за раждане, граждански брак и 

смърт/ съгласно Виенската конвенция – 20,00 лв. 
26. Издаване на многоезично стандартно удостоверение 

/раждане,граждански брак,смърт, семейно положение, брачна дееспособност, 
местоживеене и местопребиваване/ съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1191 на 
Европейския парламент и Съвета на Европа -  20,00 лв. 

27. Удостоверение за раждане - /дубликат или препис от акт за раждане/ 
официален документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение – 20,00 
лв. 

28. Удостоверение за граждански брак - /дубликат или препис от акт за 
граждански брак/ официален документ, приложим към многоезично стандартно 
удостоверение – 20,00 лв. 

29. Препис от акт за смърт - официален документ, приложим към 
многоезично стандартно удостоверение – 20,00 лв. 

30. Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца - официален 
документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение  - 20,00 
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31. Удостоверение за постоянен адрес или настоящ адрес -  20,00 лв. 
32. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

– 20,00 лв.“ 
 
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“ 


