
 
ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 

 7500 Силистра     E-mail: mayor@silistra.bg 

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СИЛИСТРА 

МОТИВИ 

към 
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) 

I. Причини за промяната на Правилника 

Общинско предприятие “Регионално депо за битови отпадъци - Силистра” е 
създадено с Решение № 990 на Общински съвет - Силистра, взето на заседание с Протокол № 
31 от 07.06.2006 г. с предмет на дейност „Управление на Регионално депо за битови 
отпадъци”. Със Заповед № РД-749/03.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите и 
Протокол за предаване на новосъздадени активи на Община Силистра от м.04.2007 г., са 
предадени новосъздадени активи чрез реализация на инвестиционен проект „Регионално 
депо за битови отпадъци - гр. Силистра” на крайния получател, с цел създаване на всички 
условия за нормално и ефективно използване. В изпълнение на условията на Финансовия 
меморандум, крайния получател няма право да извършва разпоредителни сделки с 
подвижните машини, като ги продава, залага, преотстъпва за други нужди за минимален срок 
от 3 години от приемането им. На основание на приключилия срок и приключения 
мониторинг по реализация на инвестиционен проект „Регионално депо за битови отпадъци - 
гр. Силистра” и съгласно разпоредбата на чл. 53 т.1 от ЗОС общинското предприятие може 
да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на 
обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска 
собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението, т 2. 
предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за 
задоволяване на потребностите на общината или нейното население, които се финансират от 
бюджета на общината, определени от общинския съвет. 

II. Цели, които се поставят : 

Създаване на условия за разширяване предмета на дейност на Общинското 
предприятие, като се включи и предоставяне на услуги на физически и юридически лица с 
цел увеличаване на приходите на общинското предприятие. 

 

 



 

III. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Проекта за изменение на правилника не изисква нови финансови и други средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането: 

Увеличаване ефективността на работния процес и експлоатацията на подвижните 
машини. Предоставяне на нова услуга от Общинското предприятие на физически и 
юридически лица и увеличаване на приходите в общинския бюджет с 100 000 лв. на година. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не 
нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 

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 „Правна” в ст.   110 на общинската 
администрация или изпращани на e-mail: d.adjemova@silistra.bg 

ВНОСИТЕЛ, 

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на община Силистра 

Съгласувал: 
Николай Николов - директор дирекция „Правна” 


