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М О Т И В И  

за 
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:  
Във връзка с оптимизиране на финансовия контрол в Община Силистра са направени 
анализи, от които е установена обективна необходимост за актуализиране на 
НОАМТЦУ в Община Силистра, което да доведе до увеличаване на финансовата 
дисциплина, чрез въвеждане на ясни критерии за контрол на предприятията, като  
задължени лица по отношение на ТБО за нежилищните им имоти начислена според 
количеството на изхвърлените битови отпадъци. При анализиране на първоначалното 
облагане по имотните декларации с  ТБО за периода от 2011 до 2015 г. се установява 
драстично намаление на облога, дължащо се основно на нормативната възможност на 
юридическите лица и едноличните търговци да сключват договори за изчисляване на 
ТБО според количеството изхвърлени битови отпадъци. От 2011 г. до днешна дата 
броят на тези предприятия се е увеличил многократно, от първоначалните 49 бр. през 
2011 г.  до 158 бр. за 2015 г., като същевременно годишния облог за ТБО на 
юридическите лица за нежилищни имоти към общината намалява от 2 200 000 лв. на 
1 500 000 лв. Установиха се също така и предприятия, които осъществяват стопанска 
дейност през годината, но не са депонирали отпадък в депото.  Към момента, 
осъщественият контрол по изпълнението на дейността не дава желания резултат, тъй 
като в наредбата липсват  ясни критерии за осъществяване на контрол и налагане на 
санкции при неизпълнение на условията по чл. 15, ал. 5.  

2.Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 
Засилване на контрола, осъществяван от длъжностни лица на общината, върху 
заявените обстоятелства по  чл. 15, ал. 5 от НОАМТЦУ в Община Силистра от 
предприятията и налагане на административни санкции на нарушителите, съгласно 
ЗАНН.  



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: 
Добросъвестно изпълнение на заявените обстоятелства на чл. 15, ал. 5 от НОАМТЦУ 
в Община Силистра. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 
нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския 
съюз. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 
Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 14 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 

 
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 „Финанси” в 
ст. 412 на общинската администрация.  
 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра  
 


