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ДО 
д-р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
СИЛИСТРА 
 

ДОКЛАДНА      ЗАПИСКА 

от д-р Юлиян Найденов Найденов  

Кмет на Община Силистра 

Относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните  такси и цени на услуги в Община Силистра 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 

Общинско предприятие “Регионално депо за битови отпадъци - Силистра” е 
създадено с Решение № 990 на Общински съвет - Силистра, взето на заседание с 
Протокол № 31 от 07.06.2006 г. с предмет на дейност „Управление на Регионално 
депо за битови отпадъци”. Със Заповед № РД-749/03.10.2006 г. на Министъра на 
околната среда и водите и Протокол за предаване на новосъздадени активи на 
Община Силистра от м.04.2007 г., са предадени новосъздадени активи чрез 
реализация на инвестиционен проект „Регионално депо за битови отпадъци - гр. 
Силистра” на крайния получател, с цел създаване на всички условия за нормално и 
ефективно използване.  

В изпълнение на условията на Финансовия меморандум, крайния получател 
няма право да извършва разпоредителни сделки с подвижните машини, като ги 
продава, залага, преотстъпва за други нужди за минимален срок от 3 години от 
приемането им. На основание на приключилия срок и приключения мониторинг по 
реализация на инвестиционен проект „Регионално депо за битови отпадъци - гр. 
Силистра” и съгласно разпоредбата на чл. 53 т.1 от ЗОС общинското предприятие 
може да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и 
реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и 
други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях 
услуги за населението, т 2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други 
местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или 
нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от 
общинския съвет. 

 
На основание на гореизложеното предлагам следните промени в Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община 
Силистра: 



БИЛО: СТАВА: 
        
 ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РЕГИОНАЛНО    ДЕПО 
ЗА    БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ" 

   ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РЕГИОНАЛНО ДЕПО 
ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ" 

  

    5. Извършване на 
стопански дейности  с 
техника на Общинско 
предприятие 
„Регионално депо за 
битови отпадъци” гр. 
Силистра 

  

    5.1. Челен товарач /фадрома/ 
534 LA 

  

    5.1.1. Разстилане и 
запръстяване на 
неопасни отпадъци 

м./ч. 157,20 лв. 
 

    5.1.2. Събаряне на стари сгради м./ч. 141,60 лв.  

    5.1.3.  Товарене на строителни 
отпадъци и изкопани 

  

м./ч. 141,60 лв.  

    5.1.4.  Снегопочистване м./ч. 157,62 лв.  

    5.2. Трактор ТЕРЕХ 820   

    5.2.1.  Събаряне на стари 
сгради 

м./ч. 57,60 лв.  

    5.2.2. Товарене на строителни 
отпадъци и изкопани 

    

м./ч. 57,60 лв.  

    5.2.3. Прокопаване на канали м./ч. 57,60 лв.  

    5.2.4. Изкореняване на плодни 
дръвчета 

1 бр. 
корен 

3,00 лв.  

    5.2.5. Почистване на 
селскостопански  ферми, 
дворове 

м./ч. 70,20 лв.  

    5.2.5. Подравняване на 
неравни терени 

м./ч. 70,20 лв.  

    5.3. Товарен автомобил 
Шкода Мадара 

  

    5.3.1. Превоз на товари до 10 
тона 

цена на 
км. 

3,00 лв.  

    5.4. Лекотоварен автомобил 
Форд Транзит 

  

    5.4.1. Превоз на товари до 1.5 
тона 

цена на 
км. 

1.80 лв.  



Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е:  

 На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от 
ЗМДТ, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния 
кодекс приема допълнение и изменение в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра. 

В Приложение 1 към чл. 49, ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО 
ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” се добавя нова т.5: 

• т. 5 (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Извършване на 
стопански дейности  с техника на Общинско предприятие „Регионално депо 
за битови отпадъци” гр. Силистра. 

• т.5.1. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Челен товарач 
/фадрома/ 534 LA 

• т.5.1.1. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Разстилане и 
запръстяване на неопасни отпадъци:цена на м./ч. – 131.35 лв. без ДДС. 

• т.5.1.2. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Събаряне на стари 
сгради: цена на м./ч – 118.00 лв. без ДДС. 

• т.5.1.3. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Товарене на 
строителни отпадъци и изкопани земни маси: цена на м./ч.- 118.00 лв. без 
ДДС. 

• т.5.1.4. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Снегопочистване: 
цена на м./ч – 131.35 лв. без ДДС. 

• т.5.2. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Трактор ТЕРЕХ 820. 
• т.5.2.1. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Събаряне на стари 

сгради: цена на  м./ч – 48.00 лв. без ДДС. 
• т.5.2.2. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Товарене на 

строителни отпадъци и изкопани земни маси:  цена на м./ч.- 48.00 лв. без 
ДДС. 

• т.5.2.3. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Прокопаване на 
канали:  цена на м./ч.- 48.00 лв. без ДДС. 

• т.5.2.4. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Изкореняване на 
плодни дръвчета: цена 2.50 лв. без ДДС за 1 бр.корен. 

• т.5.2.5. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Почистване на 
селскостопански  ферми, дворове: цена на м./ч.- 58.50 лв. без ДДС.  

• т.5.2.6. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Подравняване на 
неравни терени: цена на м./ч.- 58.50 лв. без ДДС. 

• т.5.3. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Товарен автомобил 
Шкода Мадара 

• т.5.3.1. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Превоз на товари до 
10 тона: цена на км. – 2.50 лв. без ДДС. 

• т.5.4. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) Лекотоварен 
автомобил Форд Транзит. 

• т.5.4.1. (Изм. Реш. №…….на Общински съвет Силистра) - превоз на товари 
до 1.5 тона: цена на км. – 1.50 лв. без ДДС. 



С уважение, 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласували: 
 
Николай Николов 
Директор дирекция “Правна” 
 
Ростислав Павлов 
Секретар на Община Силистра  
 
Димо Стоев 
Зам.-кмет “Финанси и икономика” 
 
Изготвил: 
Мирослав Калинов 
Директор дирекция “Финанси” 


