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М О Т И В И       
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ПРОЕКТА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ В 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
 
1. Причини за изменението и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в община Силистра: 
1.1. а за Драматичен театър – Силистра - във връзка с необходимостта за ефективно 
стопанисване и управление на общинската собственост  и  във връзка с ПМС № 45 от 6 март 
2014 г. за преобразуване на държавни културни институти. В цената на услугата са включени 
консумативи – ел.енергия и вода. Мотивировката е и на основание на вътрешно съобщение , 
направено от Денка Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности” и Мирослав Калинов – 
директор на Дирекция „Финанси” 
 
1.1. б за Природонаучен музей –Сребърна - във връзка с предстоящия ремонт на музея по 
европейски проект и готовността на културния институт да посреща туристи на открито, като 
им се предоставят уреди за наблюдение, както и за увеличаване на дела на собствените приходи 
в бюджета на Природонаучен музей –Сребърна и постъпила докладна записка от директора на 
културния институт предлагаме  частични промени / включване на  нови  услуги/ в Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра.  
 
1.2. С оглед необходимостта от привеждане на Наредбата в съответствие с  постъпилите 
предложения  във  вид  на  докладни от директорите на културни институти. 
 
1.3. В държавен вестник – бр. 53 от 13.07.2012 г. е обнародван Закон за управление на 
отпадъците. На основание чл. 48, ал. 1 от закона е издадена Наредба №2 от 22.01.2013 г. за реда 
и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
публичните регистри, обнародвана в Държавен вестник бр. 10 от 05.02.2013 г. С новата 
законодателна уредба отпадат задълженията на общините по  заверка на дневници (регистри) за 
търговия с отпадъци с черни и цветни метали. Тази дейност се извършва от Регионална 
инспекция по околна среда и водите, от което следва необходимост за актуализация на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община 
Силистра, като подзаконова разпоредба. По конкретно в Приложение ! към чл. 49 от 
НОАМТЦУ в разпоредбите на т. 5 и т. 6 да се отмени действащия текст: „ Регистър – дневник за 
покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали – 3,00 лв./бр. и Регистър – дневник за 
продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали – 3,00 лв./бр.“ 
 
1.4. При подготовката и провеждане на процедурите за промени в НОАМТЦУ, приети с 
Решение №882, Протокол №35 от 30.01.2014 г. на Общински съвет – Силистра, относно таксите 
и цената на услуга за децата, посещаващи детски градини е допусната неточност.  
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В Раздел ІІІ. Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други 
общински социални услуги извън разпоредбите на чл. 20, ал. 1 са останали  Обединените детски 
заведения /ОДЗ/  и яслените групи в тях.  

С Решение №881, Протокол №35 от 30.01.2014 г. на Общински съвет – Силистра са 
приети промени в НОАМТЦУ, които касаят таксите за деца с един родител и деца сираци. 
Съгласно Решението за децата с един родител размерът на таксата е с 50% намалена (чл. 20, ал. 
2, т. 2 и съответно чл. 20, ал. 5, т. 2), а за децата сираци не се заплаща такса (чл. 21, ал. 1, т. 6). 
Решение №882/30.01.2014 г. обаче запазва стария текст на чл. 20, ал. 2 и ал. 5, което води до 
несъответствие между двете решения.  При същите условия е необходимо да попаднат и 5-6 
годишните деца сираци и с един родител, което следва да се регламентира в Приложение №1 
към чл. 49 на Наредбата. 

 
1.5. Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община 
Силистра е пряко свързана по отношение на услугите и цените с Наредбата за рекламната 
дейност на територията на Община Силистра, която е приета с решение № 1061 на от 
27.07.2006 г. на Общински съвет Силистра. В периода след нейното приемане бяха извършени 
няколко промени в чл. 57 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, който с препращащата 
норма на ал.1 към чл. 56, ал.2 е правно основание за приемането й. С новата точка 80 на § 5 от 
Допълнителните разпоредби на ЗУТ от 2012 г. беше дадено легално определение на понятието 
рекламен елемент. Промените в законодателството имат пряко отношение към съдържанието на 
наредбата. Обобщеното понятие „рекламно-информационен елемент”, което се използва в 
действащата Наредба не кореспондира с определението на „рекламен елемент”, дадено от ЗУТ. 
В текстовете на наредбата се съдържат доста противоречия, които създават значителни 
трудности при прилагането й.  
В резултат на гореизложеното възниква необходимостта от отмяна на действащата Наредба за 
рекламната дейност на територията на Община Силистра и приемане на нова такава. 
  Със заповед № ЗК-51/09.07.2013 година на кмета на Община Силистра е определен 
състав на комисия, включващ и общински съветници, която да изготви проект за изменение и 
допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Силистра.  
 

2. Целта на тази промяна е:  
 да се актуализират разпоредбите в местната наредба, така че да съответстват на 
нормативната уредба и  
 да се създават условия за повишаване на качеството на техническите услуги по-добра 
регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси. 
 да се актуализират разпоредбите в  Наредбата, съгласно предложенията от директора на 
Природонаучен музей- Сребърна.   
 Прецизиране на реда и условията за поставянето и премахването на рекламни, 

 информационни и монументално-декоративни елементи и извършване на рекламна и/или 
информационна дейност на територията на Община Силистра. 

 Привеждане уредбата на обществените отношения, свързани с реда и условията за 
извършване на рекламна и/или информационна дейност на територията на Община 
Силистра в съответствие с нормативните актове от по-горна степен. 
 

3. За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата са 
необходими да се предвидят финансови средства за премахване на незаконно поставени 
реклами, чиито собственици не са ги премахнали доброволно или са неизвестни. 

 
4. Очакваните резултати от прилагането на актуализираната наредба:  

 предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица да става по по-
лесен, по-разбираем и по-достъпен начин. 

• предоставянето на повече услуги от културните институти, както и повишаване на 
приходите в бюджета на общината, в т. ч . и на културните институти-второстепенни 
разпоредители. 



    подобряване организацията на движение на територията на „Синя зона“ и придобиване на 
формат на подзаконовия нормативен акт, съобразен с действащата нормативна уредба. 

 Подобряване на цялостната дейност  по прилагане на наредбата, като се създават ясни 
правила и осъвременяване на информацията за реда и процедурите по поставяне на външни 
реклами. 
 

5. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй 
като предлаганият проект за изменение и допълнение 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 местното самоуправление, директивите на Европейската 
общност , свързани с тази материя. 
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът за изменение и допълнение наредбата е публикуван 
в официалната интернет страница на Община Силистра – www. silistra.bg и обявен на 
информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата, като 
по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и да 
изразят становища в 14-дневен срок. Последните могат да бъдат депозирани при Директор 
Дирекция „Правна” в ст. 110 на общинската администрация или изпращани на e-mail: 
major@silistra.bg. 
 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 


