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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:  

При определяне размера на таксите и цените на услугите, Общинският 

съвет е необходимо да спазва следните принципи съгласно чл. 8, ал.1от ЗМДТ: 1. 

възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. 

създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и 

заплащане на местните такси. В изпълнение на същите предлагам промени в 

Наредбата за …. В последните месеци се наблюдава трайна тенденция на 

увеличаване на цените на всички суровини. Поредицата от шокове върху 

пазарите на енергоносители, горива и суровини и нарушените вериги за доставки 

след избухването на конфликта в Украйна промениха икономическите 

перспективи и създадоха безпрецедентни рискове за редица сектори на 

икономиката. Европейският съюз и в частност България се сблъскват със 

значителен скок на цените както на нефта, природния газ и електрическата 

енергия, така и на цените на основни хранителни продукти, породени от 

нарасналото търсене в европейски и световен мащаб. От друга страна, тези 

шокове доведоха и до допълнително ускоряване на инфлацията при голяма част 

от стоките. По отношение на международните цени на суровините, допусканията 

за тяхната динамика се основават на прогнозата на Световната банка от 26 април 

2022 г. Корекции във възходяща посока има при всички основни суровини, най-

вече заради промяната в конюнктурата на световните пазари и конфликта в 

Украйна. Средната цена на суровия петрол тип „Брент“ през 2022 г. се очаква да 

се повиши с 42% до 100 щ.д. за барел, при допускане за цена от 78,9 долара през 

декември 2021 г. Неенергийните суровини ще поскъпнат средно с 19,2% в 

доларово изражение през 2022 г., като очакванията според прогнозата в ЗДБРБ за 



2022 г. бяха за ръст на цените им средно с 8%. Всички основни групи суровини 

ще отчетат поскъпване.  

 

Корекцията е основно поради по-високо от очакваното поскъпване на храните и 

неенергийните нехранителни стоки по линия на по-силни ефекти от суровините 

и енергоносителите. Инфлацията в края на 2022 г. се очаква да достигне 11,6%. 

Съществен принос ще имат и компонентите на базисната инфлация поради 

очакваните вторични ефекти от ускореното поскъпване на енергоносителите и 

затрудненията във веригите на доставки. Цените на услугите ще се повишат с 

9,8% в края на 2022 г., а неенергийните нехранителни стоки – със 7,1%. 

Средногодишната инфлация през 2022 г. се прогнозира да бъде 11,9%. 

Това са обстоятелствата, които мотивират управителите на общинските 

предприятия и ръководителите на бюджетни структури  да направят 

предложения за увеличаване на цените на услугите, предоставени на жителите 

на Община Силистра от тях.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.7, ал.1 на ЗМДТ, съгласно която 

„Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на услугата.“, към 

настоящите мотиви са приложени финансовите разчети и обосновки на 

вносителите на предложенията за изменения и допълнения на цените на 

услугите, както следва:  Докладни записки с входящи номера - 

№2160/14.03.2022 г. от директора на ОП „Обреди“, №4116/12.05.2022 г. от 

директора на ОП Регионално депо за битови отпадъци“, №4008/10.05.2022 г. 

от директора на ЦПЛР –ОДК гр. Силистра и вх. №4049/11.05.2022 г. от 

директора на ОП „Общински пазари“. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в 

Наредбата: 

Спазване на основните принципи в ЗМДТ при определяне размера на цените на 

услугите в Наредбата …..на  Община Силистра, а именно: 1. възстановяване на 

пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. създаване на 

условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане 

на местните такси. 

 

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: 

Повишаване на приходите и качеството на предоставените услуги от 

общинските предприятия и бюджетните структури.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 



Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата съответства на 

Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Не е в 

противоречие 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 30 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. 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 

 

Съгласували: 

 

Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

Д-р Мирослав Тодоров, зам.-кмет „финанси“ 

 

Инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет „Устройство на територията“ 

 

Мирослав Калинов, директор на дирекция „Финанси“ 

 

Николай Николов, директор на дирекция „Правна“ 

 

Изготвил:  

Красен Костадинов, Началник на отдел „Местни данъци и такси“ 
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