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Изх. № ............. / ……………                            ДО  
ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
СИЛИСТРА 
 

 
М О Т И В И       

 КЪМ  
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА СИЛИСТРА  

 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
 

1. Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения на 
подзаконовия нормативен акт: 

 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услугите в Община Силистра, наричана по-долу за краткост Наредбата, е приета с 
решение № 
……………………………………………………………………………………………
………………. 

Съгласно Раздел ІІ, чл. 18 /1/, ІІІ, от А) до Е) от Наредбата, търговците 
упражняват дейност на открито и заплащат пълна такса за периода на 
разрешителното за търговска дейност. Тъй като определени стоки не могат да се 
търгуват през цялата година се налага промяна на таксуването, а именно да се 
таксува процент от годишната такса, когато обекта не работи.  

 
2. Цели, които се поставят: 
 
Целите ми, като вносител на този проект са: 
- Гарантирано събиране на таксите през цялата година. 

  
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба: 
 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 
средства. 

 

 



4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 
има такива: 

 
Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:  
- повишаване събираемостта на таксите; 
- по-лесен контрол върху временните преместваеми обекти; 
 
5.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: 
nikolasss@abv.bg 
 
 
 
                                                                           
                                                        ВНОСИТЕЛ, 
                                                                  ЗА КМЕТ: ............................. 
                                                                                   / инж.Емил Гойчев /    
                                                         На основание заповед №ЗК-2105 / 29.12.2015 г. 


