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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:  
Унифициране на часовите интервали, в които кметът на Община Силистра 

издава разрешения на МПС за извършване на товаро-разтоварни работи в зони с 

ограничение, намиращи се в гр. Силистра и на територията на община Силистра, с 

въведената в чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда забрана за 

зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта 

на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно 

строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, 

както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено 

предназначение, за времето от 23,00 до 08,00 ч. Разграничаване на таксата за издаване 

на разрешение на МПС за извършване на товаро-разтоварни работи в зони с 

ограничение, намиращи се на територията на села от община Силистра, със срок на 

валидност 1 година, съответно 1 месец. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 
Актуализиране на подзаконовия нормативен акт в съответствие със ЗИДЗЗШОС. 

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

уредба:  
За прилагането на настоящата промяна в Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 
Създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната 

среда от шум  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 



Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 

нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 

Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 14 дневен 

срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Общински 

съвет-Силистра да направят писмени предложения и да изразят становища по 

проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет- Силистра или 

изпратени на електронен адрес obs@silistra.bg. 

Забележка: Моля на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните 

актове изменението на наредбата съгласно представената докладна да бъде намален 

срока за предложения и становища по проекта на 14 дни, тъй като съгласно § 30 от 

преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЗШОС, подзаконовите 

нормативни актове по прилагането на закона се приемат, съответно издават и 

привеждат в съответствие с изискванията на същия закон в срок до 6 месеца от 

влизането му в сила и измененията следва да влязат в сила от 06.01.2020 г. 

 

 

 

С уважение, 
 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 

 

 

 


