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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: Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цените на услугите в Община Силистра  

 

УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Управителите на общинските предприятия и ръководителите на бюджетни 

структури  са изготвили анализи, относно обезпечаване на дейността на общинските 

предприятия в динамично променяща се икономическа среда, характеризираща се с 

постоянно увеличаване на разходите по независещи от тях причини. Направени са 

изводи, че  за да продължат да предоставят качествени услуги на гражданите, 

спазвайки принципа: разходите да се покриват изцяло от приходите е необходима 

актуализация на цените в действащата Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цените на услугите в Община Силистра.  

 

Относно горното необходимите допълнения и изменения са както следва: 
 

Било Става 

Чл. 22. (6) Инвалиди с трайна 
нетрудоспособност извършващи 
търговска дейност с личен труд, 
заплащат 50 /петдесет/ на сто от 
определената такса по ал. 1 за 
ползване само на 1 /един/ брой 
търговски щанд /маса/ с площ 2 кв. м. и 
прилежащата й площ, без право на 
преотстъпване. 

Чл. 22. (6) (Изм. и доп. - Решение ……………… на 

Общински съвет – Силистра) 

1. Хора с трайни увреждания от 50% до 75% 

извършващи търговска дейност с личен труд 

заплащат 80% от определените такси по чл. 22 , ал. 1 

за ползване само на 1 брой търговски щанд /маса/ с 

площ 2 кв. м. и прилежащата и площ   

2. Хора с трайни увреждания с трайна 

нетрудоспособност от 76% до 100% извършващи 

търговска дейност с личен труд да заплащат 50% от 

определените такси по чл. 22 , ал. 1 за ползване само 

на 1 брой търговски щанд /маса/ с площ 2 кв. м. и 

прилежащата и площ   
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Приложение № 1 към чл. 53 от НОАМТЦУ  
 

Било: Става: 

І. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ І. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

5. Ползване на 

закрит плувен 

басейн:  

лв./час  5,00  5. (Изм. – Реш.……… на 

Общински съвет – 

Силистра)  

Ползване на плувен 

басейн:  

 

 

 

 

 

 

 
- за граждани  

 

 

 

- за граждани  

 

 

 

лв./час  

 

 

8,00 

(Изм. - Решение 

№ 1019 от 

28.03.2019 г. на 

Общински съвет 

– Силистра) за 

граждани  

лв./ 

месец, 

карта 

(плувен 

басейн, 

фитнес 

и сауна)  

60,00  (Отм. – Реш.……… на 

Общински съвет – 

Силистра) 

  

 
- за ученици  

 

лв./час  3,00  (Нова - Решение 

……………… на 

Общински съвет – 

Силистра) 

 - за граждани 

лв./месец 80,00 

- за ученици  

 
лв./час  5,00  

(Нова - Решение 

№ 1019 от 

28.03.2019 г. на 

Общински съвет 

– Силистра) за 

ученици  

лв./ 

месец, 

карта 

(плувен 

басейн, 

фитнес)  

30,00  - за ученици  лв./ месец  50,00  

(Нова – Решение 

№………… на 

Общински съвет – 

Силистра) 

 - за картотекирани 

състезатели на 

спортни клубове 

лв./месец 25,00 

5.1. (Нова – Решение 

№………… на 

Общински съвет – 

Силистра) Ползване 

на плувен басейн, 

фитнес и сауна 

 

 

 

 

 

лв./ месец  

 

 

 

 

90,00  
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6. Ползване на 

фитнес-зала в 

закрит плувен 

басейн:  

- за граждани  

 

лв./ час  3,00 лв. 

на час  
6. (Изм. - Реш…… на 

Общински съвет – 

Силистра) Ползване на 

фитнес-зала в закрит 

плувен басейн:  

   

лв./ 

месец  

30,00 лв. 

на месец   

- за граждани  

 

лв./ час 5,00 

лв./ месец 50,00 

 
- за ученици  

 

лв./ час  1,00 лв. 

на час  
(Изм. - Решение 

……………… на 

Общински съвет – 

Силистра)  

- за ученици  

 

лв./ час  2,00  

лв./ 

месец  

10,00 лв. 

на месец  
лв./ месец  15,00  

7.  Ползване на 

сауна в закрит 

плувен басейн  

лв./ час  5,00 лв.  7. (Изм. - Решение 

……………… на 

Общински съвет – 

Силистра) Ползване 

на сауна в закрит 

плувен басейн  

 

 

 

лв./ час  

 

 

 

8,00  

    12. (Нова – Решение №… 

на Общински съвет – 

Силистра)Посещение 

на „Станция 

самолета“: 

  

Групово посещение:   

-летен сезон от 01 

април – 30 септември  

лв./час 30,00 

-зимен сезон от 01 

октомври  - 31 март 

лв./час 40,00 

Индивидуално 

посещение: 

  

-за ученици лв./час 2,00 

-за граждани лв./час 3,00 

VII. МЛАДЕЖКИ ДОМ VII. МЛАДЕЖКИ ДОМ 

1. Ползване на 

Зрителната зала 

на Младежки 

дом, както 

следва: 

  1. (Изм. - Решение 

…… на Общински 

съвет – Силистра)  

Ползване на 

Зрителната зала на 

Младежки дом, 

както следва: 

  

1. летен сезон 

(от 01.05 до 

31.10) 

 20,00 лв. 

на час  

 

1. летен сезон от 01 

април  до 30 

септември 

 

лв./час 

 

30,00 
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2. зимен сезон 

(от 01.11 до 

30.04) 

 30,00 лв. 

на час 

2. зимен сезон  от 01 

октомври до 31 март 
 

лв./час 

 

40,00 

XIV. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ” 

XIV. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО 

ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” 

1.  

Депониране на 

строителни и 

производствени 

отпадъци: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Депониране на 

строителни и 

производствени 

отпадъци: 

  

1. Депониране на 

строителни и 

производствени 

отпадъци от 

физически и 

юридически лица  

 

 

 

лв./тон 

 

9,00 лв. 

/тон 

 (Изм. - Решение 

……………… на 

Общински съвет – 

Силистра)  

 1. Депониране на 

строителни и 

производствени 

отпадъци от 

физически и 

юридически лица  

 

лв./тон 12,00  

2. Депониране на 

битови отпадъци: 

2. Депониране на 

битови отпадъци 

от физически и 

юридически лица 

лв./тон  

 

50,00 

лв. /тон 

2. (Изм. - Решение 

…… на Общински 

съвет – Силистра) 
Депониране на 

битови отпадъци: 

1. Депониране на 

битови отпадъци от 

физически и 

юридически лица 

лв./тон 65,00   

3. Депониране на 

отпадъци от 

общини, 

членуващи в 

СНЦ „Регионален 

център за 

управление на 

отпадъците – 

Силистра”, извън 

територията на 

община Силистра 

лв./тон 

 

 

 

 

15,00 

лв. /тон 

3. (Изм. - Решение …… 

на Общински съвет – 

Силистра) 

Депониране на 

отпадъци от общини, 

членуващи в СНЦ 

„Регионален център 

за управление на 

отпадъците – 

Силистра”, извън 

територията на 

община Силистра 

лв./тон 20,00  
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5. Извършване на 

стопански 

дейности с 

техника на 

Общинско 

предприятие 

„Регионално депо 

за битови 

отпадъци” гр. 

Силистра:  

 

 

1.Челен товарач 

/фадрома/ 534 

LA:  

 

1.1. Разстилане и 

запръстяване на 

неопасни 

отпадъци.  

1.2. Събаряне на 

стари сгради.  

1.3. Товарене на 

строителни 

отпадъци и 

изкопани земни 

маси  

1.4. 

Снегопочистване 

 

2. Трактор 

ТЕРЕХ 820:  
2.1. Събаряне на 

стари сгради  

2.2. Товарене на 

строителни 

отпадъци и 

изкопани земни 

маси  

2.3. Прокопаване 

на канали  

2.4. Изкореняване 

на плодни 

дръвчета  

2.5. Почистване 

на 

селскостопански 

ферми, дворове  

2.6. 

Подравняване на 

неравни терени 

 

3. Товарен 

м./ч  

м./ч  

м./ч  

м./ч  

м./ч  

м./ч  

м./ч  

бр. 

корен  

м./ч  

м./ч.  

цена на 

км. 
цена на 

км. 

1 м/ч. 

1 м/ч. 1 

м/ч. 

1 м/ч. 

1 м/ч. 

1 м/ч. 

1 м/ч. 

за 1 

брой 

Цени с 

ДДС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,00 

лв. 

 

 

145,00 

лв. 

 

 

145,00 

лв. 

 

 

160,00 

лв. 

 

 

 

60,00 

лв. 

 

60,00 

лв. 

 

60,00 

лв. 

3,00 лв. 

72,00 

лв.  
72,00 

лв. 

3,00 лв. 

2,00 лв. 

160,00 

лв. 

160,00 

лв. 

160,00 

лв. 

160,00 

лв. 

60,00 

лв. 

5. (Изм. - Решение 

……………… на 

Общински съвет – 

Силистра) 
Извършване на 

стопански дейности 

с техника на 

Общинско 

предприятие 

„Регионално депо за 

битови отпадъци” гр. 

Силистра:  

1.Челен товарач 

/фадрома/ 534 LA:  

 

1.1. Разстилане и 

запръстяване на 

неопасни отпадъци.  

1.2. Събаряне на 

стари сгради.  

1.3. Товарене на 

строителни отпадъци 

и изкопани земни 

маси  

1.4.Снегопочистване 

 

2. Трактор ТЕРЕХ 

820:  

2.1. Събаряне на 

стари сгради  

2.2. Товарене на 

строителни отпадъци 

и изкопани земни 

маси  

2.3. Прокопаване на 

канали  

2.4. Изкореняване на 

плодни дръвчета  

2.5. Почистване на 

селскостопански 

ферми, дворове  

2.6. Подравняване на 

неравни терени 

 

3. Товарен 

автомобил Шкода 

Мадара - превоз на 

товари до 10 тона  

 

4. Лекотоварен 

автомобил Форд 

Транзит - превоз на 

товари до 1.5 тона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лв./моточас  

 

 

лв./моточас 

 

лв./моточас 

 

 

 

лв./моточас  

 

 

 

лв./моточас  

 

 

лв./моточас  

 

 

лв./моточас 

 

 

лв./за 1 

брой  

 

лв./моточас 

 

лв./моточас  

 

 

 

км.  

 

 

 

 

 

км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00  

 

 

180,00  

 

180,00  

 

 

 

200,00  

 

    

 

80,00  

 

 

80,00  

 

 

80,00  

 

 

4,00  

 

 

92,00  

 

92,00  

 

 

 

4,00  

 

 

 

 

3,00  
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автомобил Шкода 

Мадара - превоз 

на товари до 10 

тона 4. 

Лекотоварен 

автомобил Форд 

Транзит - превоз 

на товари до 1.5 

тона 5. Булдозер 

„Дреста ТД 25 

М“: 5.1. 

Разстилане и 

запръстяване на 

неопасни 

отпадъци 5.2. 

Работа на 

строителна 

площадка 

6. Компактор 

„Дреста 534 

ELA“: 6.1. 

Разстилане и 

запръстяване на 

неопасни 

отпадъци 6.2. 

Работа на 

строителна 

площадка 7. 

Багер 

„Хидромек“: 7.1. 

Събаряне на 

стари сгради 7.2. 

Товарене на 

строителни 

отпадъци и 

изкопни земни 

маси 7.3. 

Прокопаване на 

канали 7.4. 

Изкореняване на 

дървета от всички 

видове 

60,00 

лв. 

60,00 

лв. 

3,00 лв. 

 

5. Булдозер „Дреста 

ТД 25 М“:  

5.1. Разстилане и 

запръстяване на 

неопасни отпадъци 

 5.2. Работа на 

строителна площадка 

 

6. Компактор 

„Дреста 534 ELA“: 

6.1. Разстилане и 

запръстяване на 

неопасни отпадъци  

6.2. Работа на 

строителна площадка  

 

7. Багер „Хидромек“:  

7.1. Събаряне на 

стари сгради 

 7.2. Товарене на 

строителни отпадъци 

и изкопни земни 

маси  

7.3. Прокопаване на 

канали 

 7.4. Изкореняване на 

дървета от всички 

видове 

 

 

 

 

 

лв./моточас 

 

 

лв./моточас  

 

 

 

 

лв./моточас 

 

 

 

лв./моточас 

 

 

 

 

лв./моточас 

 

 

лв./моточас 

 

 

лв. моточас 

 

лв./за 1 

брой 

 

 

 

 

200,00  

 

 

200,00  

 

 

 

 

200,00  

 

 

 

200,00  

 

 

 

 

80,00  

 

 

80,00  

 

 

80,00  

 

4,00  

XIII. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОБРЕДИ” 

XIII. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ” 

1. Обред 

„Именуване” 

 

 

лв.  84,00 

лв.  

1. (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Обред 

„Именуване” 

 

 

 

лв.  
 

102,00  
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2. Обред 

„Венчаване”:  

- в почивен ден 

– зала 

- в работен ден 

с ритуал – зала 

- в работен ден 

без ритуал 

/подписване/ - 

зала 

- с народни 

мотиви в зала 

- изнесен 

ритуал с 

озвучаване 

- изнесен 

ритуал без 

озвучаване 

- изнесен 

ритуал с 

народни мотиви 

 84,00 

лв. 

42,00 

лв. 

18,00 

лв. 

120,00 

лв. 

180,00 

лв. 

126,00 

лв. 

240,00 

лв. 

2. (Изм. и доп. с Реш. 

№….. на ОбС 

Силистра) Обред 

„Венчаване”:  

- ритуал в почивен и 

празничен ден  в зала 

- ритуал в работен ден 

с гости в зала 

- подписване в 

работен ден без 

ритуал и гости в  зала 

-ритуал  с народни 

мотиви в зала 

- изнесен ритуал с 

озвучаване 

- изнесен ритуал без 

озвучаване 

- изнесен ритуал с 

народни мотиви 

  

 

 

 

105,00  

 

84,00 

 

42,00  

 

 

150,00  

 

204,00  

 

138,00  

 

 

255,00  

3.  Предоставяне 

на траурна 

обредна зала в 

Дом на 

покойника – 2 

часа  

лв.  30,00 

лв.  

3.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) 

Предоставяне на 

траурна обредна зала 

в Дом на покойника  

 

 

 

 

лв. / 2 ч. 

 

 

 

 

 

45,00  

4.  Изкопаване и 

заравяне на 

гроб:  

- с машина  

- на ръка на 

ново място  

- на ръка на 

старо място  

 

лв.  72,00 

лв.  

144,00 

лв.  

180,00 

лв.  

4.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Изкопаване 

и заравяне на гроб:  

- с машина  

- на ръка на ново 

място  

- на ръка на старо 

място  

 

лв.   

 

 

 

90,00  

180,00  

225,00  

6.  Вадене на кости  лв.  48,00 

лв.  

6.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Вадене на 

кости  

 

 

лв.  

 

 

60,00  

7.  1. Еднократно 

почистване на 

гроб;  

 

лв.  12,00 

лв.  
 

7.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра)  

1. Еднократно 

почистване на гроб;  

 

 

 

лв.  

 

 

15,00  

8.  Почистване на 

гроб - 

абонамент за 1 

година  

лв.  60,00 

лв.  

8.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра)  

Почистване на гроб - 

абонамент  

 

лв. /година 
 

 

75,00  
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9.  Почистване на 

гроб от:  

- дърво  

- бетон  

- храсти  

за 1 

/един/ 

гроб  

42,00 

лв.  

48,00 

лв.  

18,00 

лв.  

9.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра)  

Почистване на гроб 

от:  

- дърво  

- бетон  

- храсти  

 

 

за 1 /един/ 

гроб  

 

 

 

54,00  

60,00  

24,00  

10.  Превоз с 

катафалка на 

територията на 

гр. Силистра  

лв.  30,00 

лв.  

10.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Превоз с 

катафалка на 

територията на гр. 

Силистра  

 

 

лв.  

 

 

40,00  

11.  Транспорт до 

друго населено 

място:  

- до 100 км;  

- над 100 км  

лв. / км.  0,72 лв. 

/ км.  
отстъпка 

от 20 % 

от 

общата 

сума  

11.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Транспорт 

до друго населено 

място:  

- до 100 км;  

- над 100 км  

лв. / км. 
отстъпка 

до 20 % от 

общата 

сума  

 

 

0,80  
 

12.  Надпис на 

надгробен знак  

лв.  3,60 лв.  12.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Надпис на 

надгробен знак  

лв.  5,00  

13.  Траурен ритуал 

/ритуал за 

погребение/  

лв.  24,00 

лв.  

13.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Траурен 

ритуал /ритуал за 

погребение/  

лв.  30,00  

14.  Аранжиране на 

ковчег  

лв.  12,00 

лв.  

14.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) 

Аранжиране на 

ковчег  

лв.  15,00  

15.  Изкоп на урна 

50 / 70 см  

лв.  60,00 

лв.  

15.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Изкоп на 

урна 50 / 70 см  

лв.  75,00  

16.  Демонтаж на 

покривало  

лв.  24,00 

лв.  

16.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Демонтаж 

на покривало  

лв.  30,00  

17.  Демонтаж на 

паметник  

лв.  60,00 

лв.  

17.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Демонтаж 

на паметник  

лв.  75,00  

18.  Демонтаж на 

бордюри  

лв.  24,00 

лв.  

18.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Демонтаж 

на бордюри  

лв.  30,00  
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19.  Изравняване на 

гроб след 40 

дни  

лв.  24,00 

лв.  

19.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) 

Изравняване на гроб 

след 40 дни  

лв.  30,00  

20.  Допълване на 

гроб  

лв.  20,40 

лв.  

20.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Допълване 

на гроб  

лв.  24,00  

21.  Улей за дъски  лв.  30,00 

лв.  

21.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Улей за 

дъски - пещ 

лв.  36,00  

22.  Издирване на 

гроб  

лв.  6,00 лв.  22.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Издирване 

на гроб  

лв.  9,00  

23.  Съхранение в 

хладилна 

камера – 24 

часа  

лв.  42,00 

лв. на 

ден  

23.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) 

Съхранение в 

хладилна камера – 24 

часа  

лв.  45,00  

 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение № 2 към чл. 22 от НОАМТЦУ  

                                 (изм. и доп. с Решение № 282 по Протокол № 9 от 25.06.2020 г. на ОбС Силистра) 
 

Било: Става: 

№  Наименование 

на услугата  

Размер 

на 

таксата  

№  Наименование 

на услугата  

Размер на таксата  

1.  Такса за 

ползване на 

1/един/ брой 

търговски щанд 

/маса/ с площ от 

2 кв.м с 

прилежащата й 

площ  

 1.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Такса 

за ползване на 

1/един/ брой 

търговски щанд 

/маса/ с площ от 

2 кв.м с 

прилежащата й 

площ  

 

1.1.  за земеделски 

производители  

3,00 лева 

на ден и 

63,00 

лева на 

месец  

1.1.  за земеделски 

производители  

4,80 лв. на ден и 

100,00 лв. на месец 

1.2.  за търговци на 

селскостопанска 

продукция  

3,60 лева 

на ден и 

80,00 

1.2.  за търговци на 

селскостопанска 

продукция  

5,80 лв. на ден и 

128,00 лв. на месец 
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лева на 

месец  

1.3.  за търговци на 

промишлени 

стоки  

4,40 лева 

на ден и 

86,00 

лева на 

месец  

1.3.  за търговци на 

промишлени 

стоки  

7,00 лв. на ден и 

138,00 лв. на месец 

2.  за продажба от 

лек автомобил  
7,00 

лева  

2.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) за 

продажба от лек 

автомобил  

11,00 лв. 

3.  за продажба от 

товарен 

автомобил  

18,00 

лева  

3.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) за 

продажба от 

товарни 

автомобили с 

технически 

допустима 

максимална 

маса не повече 

от 3,5 т  

16,00 лв.  

4.  за продажба от 

микробус до 1.5 

тона  

10,00 

лева  

4.  (Отменя с 

Решение №…... 

на ОбС 

Силистра) 

 

II.  Такси за 

ползване на 

закрити пазари  

 II.  Такси за 

ползване на 

закрити пазари  

 

1.  Такса за 

ползване на 

1/един/ брой 

търговски щанд 

/маса/ с площ от 

2 кв.м с 

прилежащата й 

площ  

 1.  (Изм. с Решение 

№…... на ОбС 

Силистра) Такса 

за ползване на 

1/един/ брой 

търговски щанд 

/маса/ с площ от 

2 кв.м с 

прилежащата й 

площ  

 

1.1.  за земеделски 

производители  

3,30 лева 

на ден и 

66,00 

лева на 

месец  

1.1.  за земеделски 

производители  

5,30 лв. на ден и 

105,00 лв. на месец  

1.2.  за търговци на 

селскостопанска 

продукция  

4,40 лева 

на ден и 

88,00 

лева на 

месец  

1.2.  за търговци на 

селскостопанска 

продукция  

7,00 лева на ден и 

140,00 лева на 

месец  

1.3.  за търговци на 

промишлени 

стоки  

5,20 лева 

на ден и 

105,00 

лева на 

месец  

1.3.  за търговци на 

промишлени 

стоки  

8,30 лева на ден и 

170,00 лева на 

месец  
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Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра,  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 чл. 22 , ал. 6  се изменя и допълва, както следва: 

„Чл. 22. (6) (Изм. и доп. - Решение ……… на Общински съвет – Силистра) 

1. (Нова - Решение ……… на Общински съвет – Силистра)Хора с трайни 

увреждания от 50% до 75% извършващи търговска дейност с личен труд заплащат 

80% от определените такси по чл. 22 , ал. 1 за ползване само на 1 брой търговски 

щанд /маса/ с площ 2 кв. м. и прилежащата и площ   

2. (Нова - Решение ……… на Общински съвет – Силистра)Хора с трайни 

увреждания с трайна нетрудоспособност от 76% до 100% извършващи търговска 

дейност с личен труд да заплащат 50% от определените такси по чл. 22 , ал. 1 за 

ползване само на 1 брой търговски щанд /маса/ с площ 2 кв. м. и прилежащата и 

площ.“   

 

 

§2. Приложение №1 към чл.53 се изменя и допълва, както следва : 

І. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

5. (Изм. – Реш.……… на Общински съвет – Силистра) 

Ползване на плувен басейн:  

 

 

 

- за граждани  

 

 

лв./час  

 

8,00 

(Отм. – Реш.……… на Общински съвет – Силистра)   

(Нова - Решение ……………… на Общински съвет – 

Силистра) - за граждани 

лв./месец 80,00 

- за ученици  

 

лв./час  5,00  

- за ученици  лв./ месец  50,00  

(Нова – Решение №………… на Общински съвет – 

Силистра) - за картотекирани състезатели на спортни 

клубове 

лв./месец 25,00 

5.1. (Нова – Решение №………… на Общински съвет – 

Силистра) Ползване на плувен басейн, фитнес и 

сауна 

 

 

лв./ месец  

 

90,00  
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6. (Изм. - Реш…… на Общински съвет – Силистра) 

Ползване на фитнес-зала в закрит плувен басейн:  

   

 

- за граждани  

 

лв./ час 5,00 

лв./ месец 50,00 

(Изм. - Решение ……………… на Общински съвет – 

Силистра)  

- за ученици  

 

лв./ час  2,00  

лв./ месец  15,00  

7. (Изм. - Решение ……………… на Общински съвет – 

Силистра) Ползване на сауна в закрит плувен басейн  

 

лв./ час  

 

8,00  

12. (Нова – Решение №… на Общински съвет – 

Силистра) Посещение на „Станция самолета“: 

  

Групово посещение:   

-летен сезон от 01 април – 30 септември  лв./час 30,00 

-зимен сезон от 01 октомври  - 31 март лв./час 40,00 

Индивидуално посещение:   

-за ученици лв./час 2,00 

-за граждани лв./час 3,00 

VII. МЛАДЕЖКИ ДОМ 

1. (Изм. - Решение …… на Общински съвет – 

Силистра)  

Ползване на Зрителната зала на Младежки дом, 

както следва: 

  

1. летен сезон от 01 април  до 30 септември  

лв./час 

 

30,00 

2. зимен сезон  от 01 октомври до 31 март  

лв./час 

 

40,00 

XIV. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” 

 

1. 

 

 

 

 

 

Депониране на строителни и производствени 

отпадъци: 

  

 (Изм. - Решение ……………… на Общински съвет – 

Силистра)  1. Депониране на строителни и 

производствени отпадъци от физически и 

юридически лица  
 

лв./тон 12,00  
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2. (Изм. - Решение ……………… на Общински съвет – 

Силистра)Депониране на битови отпадъци: 

1. Депониране на битови отпадъци от физически и 

юридически лица 

лв./тон 65,00   

3. (Изм. - Решение ……………… на Общински съвет – 

Силистра)Депониране на отпадъци от общини, 

членуващи в СНЦ „Регионален център за управление 

на отпадъците – Силистра”, извън територията на 

община Силистра 

лв./тон 20,00  

5. (Изм. - Решение ……………… на Общински съвет – 

Силистра) Извършване на стопански дейности с 

техника на Общинско предприятие „Регионално 

депо за битови отпадъци” гр. Силистра:  

1.Челен товарач /фадрома/ 534 LA:  

1.1. Разстилане и запръстяване на неопасни 

отпадъци.  

1.2. Събаряне на стари сгради.  

1.3. Товарене на строителни отпадъци и изкопани 

земни маси  

1.4.Снегопочистване 

 

2. Трактор ТЕРЕХ 820:  

2.1. Събаряне на стари сгради  

2.2. Товарене на строителни отпадъци и изкопани 

земни маси  

2.3. Прокопаване на канали  

2.4. Изкореняване на плодни дръвчета  

2.5. Почистване на селскостопански ферми, дворове  

2.6. Подравняване на неравни терени 

 

3. Товарен автомобил Шкода Мадара - превоз на 

товари до 10 тона  

 

4. Лекотоварен автомобил Форд Транзит - превоз на 

товари до 1.5 тона  

 

5. Булдозер „Дреста ТД 25 М“:  

5.1. Разстилане и запръстяване на неопасни отпадъци 

 5.2. Работа на строителна площадка 

 

6. Компактор „Дреста 534 ELA“: 

 6.1. Разстилане и запръстяване на неопасни 

отпадъци  

6.2. Работа на строителна площадка  

 

7. Багер „Хидромек“:  

7.1. Събаряне на стари сгради 

 7.2. Товарене на строителни отпадъци и изкопни 

земни маси  

7.3. Прокопаване на канали 

 7.4. Изкореняване на дървета от всички видове 

 

 

 

 

 

лв./моточас  

 

лв./моточас 

лв./моточас 

 

лв./моточас  

 

 

 

лв./моточас  

лв./моточас  

 

лв./моточас 

лв./за 1 брой  

лв./моточас 

лв./моточас  

 

км.  

 

 

км. 

 

 

 

лв./моточас 

лв./моточас  

 

 

 

лв./моточас 

лв./моточас 

 

 

 

лв./моточас 

лв./моточас 

 

лв. моточас 

лв./за 1 брой 

 

 

 

 

 

200,00  

 

180,00  

180,00  

 

200,00  

 

  

   

80,00  

80,00  

 

80,00  

4,00  

92,00  

92,00  

 

4,00  

 

3,00  

 

 

 

200,00  

200,00  

 

 

 

200,00  

200,00  

 

 

 

80,00  

80,00  

 

80,00  

4,00  
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XIII. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ” 

1. (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Обред 

„Именуване” 

 

 

 

лв.  

 

102,00  

2. (Изм. и доп. с Реш. №….. на ОбС Силистра) Обред 

„Венчаване”:  

- ритуал в почивен и празничен ден  в зала 

- ритуал в работен ден с гости в зала 

- подписване в работен ден без ритуал и гости в  зала 

-ритуал  с народни мотиви в зала 

- изнесен ритуал с озвучаване 

- изнесен ритуал без озвучаване 

- изнесен ритуал с народни мотиви 

  

 

105,00  

84,00 

42,00  

150,00  

204,00  

138,00  

255,00  

3.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) 

Предоставяне на траурна обредна зала в Дом на 

покойника  

лв. / 2 ч. 45,00  

4.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Изкопаване 

и заравяне на гроб:  

- с машина  

- на ръка на ново място  

- на ръка на старо място  

 

                

лв.  

 

 

90,00  

180,00  

225,00  

6.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Вадене на 

кости  

лв.   

60,00  

7.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра)  

1. Еднократно почистване на гроб;  

 

лв.   

15,00  

8.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра)  

Почистване на гроб - абонамент  

лв. /година 75,00  

9.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра)  

Почистване на гроб от:  

- дърво  

- бетон  

- храсти  

 

 

за 1 /един/ гроб  

 

 

54,00  

60,00  

24,00  

10.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Превоз с 

катафалка на територията на гр. Силистра  

лв.  40,00  

11.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Транспорт 

до друго населено място:  

- до 100 км;  

- над 100 км отстъпка 20 % от общата сума 

 

 

лв. / км.  

 

 

 

0,80  

 

12.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Надпис на 

надгробен знак  

лв.  5,00  

13.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Траурен 

ритуал /ритуал за погребение/  

лв.  30,00  

14.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) 

Аранжиране на ковчег  

лв.  15,00  
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15.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Изкоп на 

урна 50 / 70 см  

лв.  75,00  

16.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Демонтаж 

на покривало  

лв.  30,00  

17.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Демонтаж 

на паметник  

лв.  75,00  

18.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Демонтаж 

на бордюри  

лв.  30,00  

19.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) 

Изравняване на гроб след 40 дни  

лв.  30,00  

20.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Допълване 

на гроб  

лв.  24,00  

21.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Улей за 

дъски - пещ 

лв.  36,00  

22.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Издирване 

на гроб  

лв.  9,00  

23.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) 

Съхранение в хладилна камера – 24 часа  

лв.  45,00  

 

 

 

 

§3. Приложение №2   към чл. 22 се изменя и допълва, както следва: 

 

№  Наименование на услугата  Размер на таксата  

1.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Такса за ползване 

на 1/един/ брой търговски щанд /маса/ с площ от 2 кв.м с 

прилежащата й площ  

 

1.1.  за земеделски производители  4,80 лв. на ден и 100,00 лв. на 

месец 

1.2.  за търговци на селскостопанска продукция  5,80 лв. на ден и 128,00 лв. на 

месец 

1.3.  за търговци на промишлени стоки  7,00 лв. на ден и 138,00 лв. на 

месец 

2.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) за продажба от 

лек автомобил  

11,00 лв. 

3.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) за продажба от 

товарни автомобили с технически допустима максимална 

маса не повече от 3,5 т  

16,00 лв.  

4.  (Отменя с Решение №…... на ОбС Силистра)  

II.  Такси за ползване на закрити пазари   

1.  (Изм. с Решение №…... на ОбС Силистра) Такса за ползване 

на 1/един/ брой търговски щанд /маса/ с площ от 2 кв.м с 

прилежащата й площ  

 

1.1.  за земеделски производители  5,30 лв. на ден и 105,00 лв. на 

месец  
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1.2.  за търговци на селскостопанска продукция  7,00 лева на ден и 140,00 лева 

на месец  

1.3.  за търговци на промишлени стоки  8,30 лева на ден и 170,00 лева 

на месец  

 

 

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“ 

 

Инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет „Устройство на територията“ 

 

Мирослав Калинов, директор на дирекция „Финанси“ 

 

Николай Николов, директор на дирекция „Правна“ 

 

Изготвил:  

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


