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ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

 
М О Т И В И  

за 
Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в Община Силистра 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)  

 
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт:  
Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба и корекция на 

техническа грешка допусната при предишно изменение на наредбата е налице 
необходимост от актуализация на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги в Община Силистра приета с решение № 
1037/24.04.2014 г. на Общински съвет Силистра.  

1.1. Във връзка с приети промени в нормативната уредба (Закон за  
изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози – Обн. ДВ. Бр. 60 от 
22.07.2014 г.) и с оглед определяне на актуални цени на предоставени от дирекция 
„Икономика“ административни услуги, които към настоящия момент не се заплащат 
по НОАМТЦУ в Община Силистра, както и след извършени справки с текстове от 
аналогични наредби на други общини са необходими промени в чл. 43 от наредбата, 
както и добавяне на нови точки в Приложение №1. 
С приетите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози (чл. 24а, ал. 
3 от същия) бе променен срокът за валидност на разрешението за таксиметров превоз 
на пътници, издавано от кмета на общината или от упълномощено от него 
длъжностно лице- от „не по-кратък от 12 месеца“ на „не по-кратък от три години“. В 
тази връзка, с Решение №1186 по Протокол №41 от 31.07.2014 г. Общински съвет – 
Силистра определи срокът на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на 
пътници, издавани от кмета но Община Силистра или упълномощено от него лице, да 
бъде три години, което е основание за актуализиране на цената в чл. 43 от 
НОАМТЦУ в Община Силистра.  

1.2. В чл. 49 от наредбата се цитира основанието за ценообразуването 
Приложение 2, а в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги в Община Силистра вече има Приложение 2 към чл. 24а, но свързано с 
изчисление на тарифа за ползване на социални услуги. 

В същото време в наредбата има две приложения с наименование 
Приложение №2, макар по-различни членове и отнасящи се към различни Наредби, 



което  създава объркване. В резултат на гореизложеното възниква необходимостта да 
се коригира техническата грешка и да се измени наименованието на „Приложение 
№2“  в „Приложение №3“ 

 
2. Цели които се поставят:  
Коригиране на техническа грешка и улесняване на гражданите при нейното 

ползване. Увеличаване на приходите от извършване на услуги и отразяване на 
промените в законодателството. 

 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  
                  Не са необходими. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива.  
Постигане на пълнота и последователност  на наредбата 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  
Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра е в 
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.  

 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по 
проекта. Последните могат да бъдат депозирани при директор Дирекция „Финанси” в 
ст. 412 на общинската администрация.  
 
С уважение,  
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ  
Кмет на Община Силистра  
 
Съгласувал:  
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
 
 


