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М О Т И В И       
 

 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) 

 
 
 
Причини за изменението и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра: 
 
 
I. След постановено Решение на Административен съд – Силистра на № 

163/ 30.11.2011 г., е отменена ал. 9 в чл. 15 от НОАМТЦУ в Община Силистра, в 
която са били посочени промилите за определянето на ТБО, което води до 
промяна и на действащия текст в чл. 15, ал. 10 от същата наредба,  свързан с 
позоваването на отменената алинея 9. В тази връзка е необходимо да се промени 
текста в чл. 15, ал. 10 от наредбата, в частта му „ал. 9“ да се промени на „ал. 12“. 
   
 

II. Съгласно приетите тарифи: 
1. Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на 

околната среда и водите, приета с ПМС №136 от 13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39 от 
20.05.2011 г.); 

2. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 
замърсяване, приета с ПМС №177 от 24.06.2011 г. (ДВ, бр. 50 от 
01.07.2011г.) 

Е налице необходимостта от администрирането на таксите в Наредбата за  
определяне и администриране на местните   такси и цени на услуги  в Община 
Силистра. 
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 III. Във връзка с актуализиране  дейността на Художествена галерия – 
Силистра е постъпила докладна записка с вх. №3679/30.04.2014 г. от директора на 
галерията г-н Йордан Колев. Предложените промени разширяват  обхвата и вида 
на предоставените услуги, което от своя страна ще доведе до повишаване на 
приходите подобрявайки  финансово икономическия баланс на галерията.  

 
IV. През м. декември 2013 г. е приета  Наредба за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 
при депониране на отпадъци №7 от 19.12.2013 г. и обнародвана в ДВ бр. 111 от 
27.12.2013 г., което налага уеднаквяване с националното закодателство на 
Наредбата за определяне и администриране на местните   такси и цени на услуги  
в Община Силистра. 

 
 
Целта на тази промяна е:  

• да се разшири обхвата и вида на предоставените услуги; 
• да се повишат приходите; 
• да се създават условия за повишаване на качеството на услугите за по-добра 
регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите 
такси. 
• да се актуализират разпоредбите в  Наредбата, съгласно предложенията от 
директора на Художествена галерия- Силистра.   

 
 

  За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата не 
са необходими финансови средства. 
 
 
 

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 на цялостната дейност  по прилагане на наредбата, като се 

създават ясни правила и осъвременяване на информацията . 
 
 
 
 
 
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 
 
Съгласували: 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра 
 
Димо Стоев, Зам.-кмет „Финанси и икономика“             
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
 


