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ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

 
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:  
Настъпили промени в Закона за местните данъци и такси обнародвани в ДВ. бр.95 от 
8 Декември 2015г. налагат промени в наредбата относно нейната актуализация 

2.Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 
Хармонизиране на подзаконов нормативен акт в съответствие със закона. 

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: 
Уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба с цел повишаване ефективността 
на прилагане на закона. 

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  
 


