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Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА
ПРЕСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ -СИЛИСТРА

М О Т И В И
КЪМ

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. С оглед прецизиране на някои текстове във връзка с решения взети на заседания на
Общински съвет - Силистра, извършено преобразуване със заповед на министъра на МОМН,
както и извършени законодателни промени и
1.2. С оглед необходимостта от привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията за
обективно отчитане на приходите от местни такси чрез диференцирането им, съобразно
предоставените услуги, без да се променя техния характер,  се предлага настоящия проект на
Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите в Община Силистра (  НОАМТЦУ),  изразяващи се в
следното:

С решение №1368, взето на заседание на Общински съвет Силистра с Протокол №40 от
30.09.2010г. към раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, е приет нов чл. 23а.

С Решение № 1395, взето на заседание на Общински съвет Силистра, с Протокол № 41 от
28.10.2010г. се отмени т. 1 от Решение № 1368, защото дейността е определена като „такса” по
чл. 23а към Глава III „Местни такси” на НОАМТЦУ и същевременно като „цена на услуга” в
Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на
физически или юридически лица”,  съответно в Приложение № 1  към чл.  49  от НОАМТЦУ в
Община Силистра. До настоящия момент тази промяна не е отразена в действащата наредба.

С Решение № 108, взето на заседание на Общински съвет Силистра с Протокол № 5 от
26.01.2012г. се направиха промени в чл. 20 от  НОАМТЦУ, отнасящи се до размера на
месечните такси за ползване на детска градина. По технически причини тази промяна също не е
отразена в текста на чл. 21, ал. 2 от НОАМТЦУ.

Със Заповед № РД-14-99/04.07.2012г. на Министъра на образованието, младежта и
науката, Център за работа с деца, Център за ученическо техническо и научно творчество и
Ученическа спортна школа, бяха преобразувани в „Обединен детски комплекс”. Това налага
промяна в текстовете на т.19 от Приложение № 1 към чл. 49 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги за Функция „Образование”.

 С обнародването в ДВ бр. 37 / 15.05.2012г. на  Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г.
за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (в сила от  16.08.2012г.,
изм. с ДВ бр. 69 от 11.09.2012 г.) и с обнародването в ДВ бр.43 от 08.06.2012г. на Наредба РД –
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02 – 20 – 9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация,
се налага извършването на промени както в наименованията на извършваните услуги от Отдел
„ГРАО”, с цел тяхното унифициране с действащото законодателство, така и в размера на
таксите за предоставяне на съответните услуги в зависимост от срока за извършването им. В
тази връзка следва да се има предвид и следното:
· Услугите,, предоставяни от Отдел „ГРАО” се извършват по специално утвърдени
програми от Национална база данни „Население” и Локална база данни „Население”. При
настъпване на проблеми в програмните продукти или в използваната компютърната техника, се
налага предоставянето на отдалечен достъп до лицензирани за целта фирми, които са
локализирани в град София. За осигуряване поддържането на програмните продукти, с
лицензираните за това фирми, се сключват абонаментни договори.
· В размера на таксите на услугите, предоставяни от Отдел „ГРАО”, не са извършвани
промени от 2008 година до настоящия момент и не са взети предвид инфлационните индекси.
Освен това, Отдел „ГРАО” при предоставяне на услугите: издаване на документи след подаване
на искане по утвърден образец в Информационен център „ГРАО” и кметствата, използва
утвърдени образци на формуляри, чиято цена също е повишена.
Събираните такси от Отдел „ГРАО”,  се отчитат два пъти в седмицата и те дават възможност
при настъпване на посочените по – горе проблеми, да се реагира своевременно и да се покрият
извършените разходи.
1.3. Съгласно изисквания на ал.5 към чл.15 от Наредбата – „/Нова - Решение 1428/ 25.11.2010 г.
на ОбС Силистра/ За определяне на таксата на битови отпадъци за нежилищни имоти на
предприятията според количеството на битовите отпадъци, предприятията подават в срок от 1
октомври до 30 ноември на предходната година заявление по образец до кмета на общината,
към което прилагат следните документи:”

Така предоставената възможност на предприятията за избор при определяне на таксата
за битови отпадъци е законосъобразна. През изминалата 2012 г. бяха подадени 135 молби от
юридически лица, като над 40 на сто от тях имат големи задължения към Общината, в т.ч.
неразплатени задължения за такса битови отпадъци, местни данъци и други местни такси за
минали периоди. Липсата на действащ механизъм не ми позволи  направя отказ и да прекратя
тази процедурата разписана в горецитираната разпоредба.

За да се преодолее тази празнота в Наредбата, считам за необходимо да се създаде нова
т.5 към ал.5 на чл.15 в раздел І Такса за битови отпадъци, със следния текст: 5. Удостоверение
за липса на задължения към Община Силистра.

2. Целта на тези промени 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 прекрати негативната практика да подават молби лица със задължения към
Общината, както и да се увеличи събираемостта на просрочени вземания.

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

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.

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 на 16. 05. 2013 г. 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:
nikolasss@abv.bg

С уважение,

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра
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