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ДО 

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

 

МОТИВИ 

за Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените 

на услугите в Община Силистра 

(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 
 
1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен 

акт:  
Във  връзка с изтичане на срока за безвъзмездно ползване на плавателни съдове, 

изградени по проект CLEEA код 118 – „Соларкат 1“ и по Национална научна програма 

„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита 2018 - 2022 г.“ – „HydRforse“, от граждани 

и гости на гр. Силистра, продължаването на предлагането на услугата и осигуряване на 

самофинансиране й предлагам примерно формиране на цената на предоставяната 

транспортна услуга, както следва: 

Годишни разходи за дейността 

- работна заплата на капитана - 8 400,00 лв.; 

- поддръжка на плавателния съд  - 3 000,00 лв.; 

- застраховка на плавателния съд и на 11 пасажерски места - 3 000,00 лв.; 

общо годишни разходи за един плавателен съд - 15 400,00 лв.; 

Срок на предоставяне на услугата - от месец май до месец октомври включително, като  

приблизителния брой на курсовете за една календарна година е 400 броя по 1 час на курс 

със среден брой пасажери на курс – 8 броя. Очаква се приблизителния годишен брой на 

пасажерите да е 3 200 души. 

При тези показатели минималната цена на предоставяната услуга следва да бъде 6,00 лв. 

с ДДС на час на пасажер. 
 
2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата:  
Съобразяване на Наредбата в частта „Раздел Х от Приложение №1 към чл. 53“ с 

необходимостта от предоставяне на услугата за ползване на плавателен съд по р. Дунав. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  
За допълнението в „Раздел Х от Приложение №1 към чл. 53“ на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Силистра 

не са необходими допълнителни финансови средства. 
 
4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата:  

 



Разширяване на кръга от услуги предлагани на гражданите и посетителите на град 

Силистра.  
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Предлаганото изменение на Наредбата не е в противоречие на нормативен акт от по-

висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Забележка: На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 

от Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 30 дневен срок 

от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет - 

Силистра да направят писмени предложения и да изразят становища по които могат да 

бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Силистра или изпратени на 

електронен адрес: obs@silistra.bg, както и в деловодството на община Силистра. 
 
 

 

С уважение: ………………………..П…….……………………. 
                               Данните са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, 

                                       във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 
                         Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ 

                         ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

                         НА ОСН. ЗАПОВЕД №ЗК-1200 ОТ 28.07.2022 Г.   
 
 

Съгласували: 

 

Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра        ………………………..П…….……………………. 

                                                                                                                                            Данните са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, 

                                                                                                                                                  във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 

 

Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ ………………………..П…….……………………. 

                                                                                                                                               Данните са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, 

                                                                                                                                                       във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 

 

Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“  ………………………..П…….……………………. 

                                                                                                                                            Данните са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, 

                                                                                                                                                  във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 

 

Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“   ………………………..П…….……………………. 

                                                                                                                                         Данните са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, 

                                                                                                                                                във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 
 

Изготвил:  

              Валерий Недев, ст. юрисконсулт                  ………………………..П…….……………………. 

                                                                                                                                     Данните са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, 

                                                                                                                                           във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 

 

              инж. Валери Георгиев - гл. експерт „ЕСЕФ“    ………………………..П…….……………………. 

                                                                                                                                            Данните са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, 

                                                                                                                                                  във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 

 

mailto:obs@silistra.bg

