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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 промени на действащата нормативна уредба, актуализация на 

предоставените услуги и техният размер е налице необходимост от актуализация на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 
Община Силистра.  

1.Относно нова дата за преизчисляване на Такса битови отпадъци в чл. 15 
съгласно  настъпилите   изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в  ДВ. бр.105 
от 19 Декември 2014 г. 

2.В РБ „П. ПАВЛОВИЧ”: Съгласно чл. 52 от Закона за обществените 
библиотеки, специализираните библиотечни услуги като предоставяне на писмена 
библиографска информация, предоставяне на ретроспективни библиографски 
издирвания, доставка на библиотечни документи от страната и чужбина, достъп до 
външни мрежови ресурси и бази данни, копиране на библиотечни документи и 
публикуване на издания, се предоставят възмездно. Постъпленията от предоставената 
услуга остават в съответната обществена библиотека.  

3.В  природонаучен музей „Сребърна“ , е извършен основен ремонт, като в 
резултат на това в музея са обособени две зали, оборудвани и готови за провеждане 
на форуми от различно естество(екофорум, срещи, обучения и др.). Предоставена е 
възможност зала „Пеликан“ – 30 места и зала „Сребърна“ – 50 места да се наемат от 
различни институции срещу такса. 

4.Промени в услугите предоставяни от  ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА” и размера на цените. След анализ на резултатите от прилагане на 
действащата правна уредба са установени възможности за оптимизиране на 
организацията на дейността по администрирането на местните такси и цени на услуги 
и въз основа на предложенията на ръководителите на структурните звена на 
администрацията е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 



на територията на Община Силистра. С измененията на наредбата се цели 
привеждането на нормативна уредба в съответствие с измененията на националното и 
местно законодателство, както и постигане в по-пълна степен на изпълнение на 
принципа на справедливост при определяне на някои видове такси, недопускане на 
субективни фактори при определяне на цените и оптимизиране на административния 
процес по определяне и събиране на задълженията.  

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги в Община Силистра е приета с решение № 1105 от Протокол № 44 от 
06.03.2003 г. на Общински съвет Силистра, изм. и доп. с редица решения. Малка част 
от таксите и цените на техническите услуги извършвани от Дирекция „Устройство на 
територията“ са изменени и допълнени с Решение № 600 по Протокол № 25 от 
27.06.2013г. на Общински съвет Силистра по предложение на Общинска 
администрация. От тогава, до настоящия момент, Закона за устройство на 
територията е изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 
2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 
2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., има коренна промяна в изисквания и 
процедури.     

С Решение № 1048 от Протокол № 38 от 24.04.2014г. е приета нова Наредба 
за рекламната дейност в община Силистра. 

С Решение № 1115 от Протокол  № 40 от 26.06.2014г. е приета нова Наредба 
за реда и условията за изграждане и извършване на строително-монтажни работи на 
елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Силистра. 

С Решение № 1116 от Протокол  № 40 от 26.06.2014г. е приета нова Наредба 
за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на 
територията на община Силистра. 

 
2. Цели които се поставят:  
 
Създаване на прозрачност и публичност за гражданите и юридическите лица 

при  предоставянето на услуги от Община Силистра. Улесняване на гражданите при 
ползване на наредбата. Увеличаване на приходите от извършване на услуги и 
отразяване на настъпилите промени 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. Увеличаване на 

приходите. 
 
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  
 
Съгласували:  
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Димо Стоев, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 
 
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 
 
Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“ 
 
Изготвил:  
 
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
 
 


