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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 актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно  Решение 
№44/27.04.2017 г. на Административен съд – Силистра и чл.6, ал.1, т.„к” на ЗМДТ, както и 
настъпилите  изменения  в Наредба за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услугите в Община Силистра от юни 2017 г., въз основа на изискванията на чл.52 
ал.1 и ал. 2 на Закон за обществените библиотеки (ЗОБ), включително и докладна записка 
с ВхК №650000/08.08.2017 г. от Даниела Недялкова, директор на Регионална библиотека 
„Партений Павлович” – Силистра, е налице необходимост от допълнение и изменение на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в 
Община Силистра. 
          Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра е обществена библиотека, 
съгл.чл.2 от ЗОБ и регионален културен институт по смисъла на чл.25 от ЗОБ, с рег. № 
1103 / 2016-08-19 в Националния регистър на обществените библиотеки в Министерство 
на културата. Регионалната библиотека, съгласно чл.12 от устройствения си правилник, 
има самостоятелен бюджет и се финансира от средства на общинския бюджет, въз основа 
на нормативи за държавни дейности; средства от държавния бюджет чрез бюджета на 
министерство на културата за допълнителни функции; от собствени приходи; такси и др. 
източници, посочени в нормативен акт.   
         Изменението и допълнението на Наредбата на Общински съвет – Силистра, ще 
преместят специализираните библиотечни услуги, определени като възмездни с чл.52 ал.2 
на ЗОБ, от  стр.35/36 на Приложение „1”, на стр. 28 в нова алинея (3) на чл.43, Раздел „Х”, 
Гл.3: Други местни такси, определени със закон /ЗУТ, ЗДП, ЗПЧ, ЗОС, ЗОБ/.  
         Размерът на таксите за предоставянето на специализираните библиотечни услуги, 
включващи: предоставяне на писмена библиографска информация, предоставяне на 
ретроспективни библиографски издирвани, доставка на библиотечни документи от 
страната и чужбина, достъп до външни мрежови ресурси от страната и чужбина, копиране 
на библиотечни документи, публикуване на издания (чл.52, ал.1 ЗОБ), в съгласие с 
решението на АС, следва да се определи с акт на Общински съвет, а постъпленията да 
останат в съответната обществена библиотека – чл.52, ал.3 на ЗОБ. Така предвидените 
такси, попадат в хипотезата на чл.6, ал.1, б. „к” от ЗМДТ – събирани от общините други 
местни такси, определени със закон. Съгласно разпоредбите на чл.6, ал.2 на ЗМДТ, 
Общински съвет може да определя таксите единствено за специализираните библиотечни 
услуги, изброени в чл.52, ал.1 от ЗОБ, предоставяни от Регионалната библиотека. 
        В съответствие с Решение №44 на Адм.съд - Силистра от 27. 04. 2017 г., другите 
библиотечни услуги, които не попадат в номенклатурата на чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 1 
– 5 ЗОБ, не противоречат на функциите на регионалните библиотеки по чл. 27, ал. 1 ЗОБ. 
Следователно за тях не се дължат местни такси, а цени, в съответствие с правилото на чл. 
6, ал. 2 ЗМДТ, и техният размер се определя от Дирекционен съвет, а не от Общински 
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съвет с НОАМТЦУ. В тази връзка, услугите за ламиниране с библиотечна техника и 
материали; изгубен или повреден библиотечен документ;  разпродажба на отчислени от 
фондовете библиотечни документи; изнасяне на тематична беседа до 30 минути от 
библиотекар, по зададена тема; озвучаване на събитие за външни лица и организации в 
библиотеката, с библиотечна озвучителна система; презентиране с библиотечна 
мултимедийна техника в библиотеката; художествено оформление на плакати, покани, 
флаери, поздравителни адреси; художествено оформление на книжна корица, дипляна; 
графичен дизайн на презентации; издаване на лична читателска карта за легитимиране със 
снимка, би следвало да отпаднат от Приложение „1” на НОАМТЦУ. Също така, по 
смисъла на Наредба №3/18.11.2014 г. на МК за съхраняването, ползването и 
разпореждането с документи от библиотечния фонд към чл.55, ал.2 от ЗОБ, издаването на 
лична читателска карта е свързана с администрирането на тази дейност и необходимо 
условие за легитимиране и опазване на библиотечния фонд при ползването на основни, 
специализирани и други услуги в обществената библиотека. Цената на издаваната 
читателска карта е определена с финансова обосновка от Дирекционен съвет на 
регионалната библиотека в Силистра. Таксите и цените на библиотечните услуги се 
заплащат на касите на библиотеката срещу издаден касов бон. 
 
2.Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 
- Постигане на пълнота и последователност  на Наредбата в съответствие с изискванията 
на ЗМДТ и Закона за обществените библиотеки.   
- Спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове, прогласен от чл. 15, ал. 
1 ЗНА, а именно: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на 
другите нормативни актове от по-висока степен“. 
 
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: 
          Подобряване качеството на библиотечно-библиографското и информационно 
обслужване на гражданите от област Силистра и страната, както  и обезпечаване на 
финансовите разходи по реализация на възмездните, по определението на ЗОБ, 
специализирани услуги в обществените библиотеки. 
 
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, да направят писмени предложения и да изразят 
становища по проекта на интернет страницата на Общински съвет-Силистра, които могат 
да бъдат депозирани в Общински съвет - Силистра или изпратени на електронен адрес: 
obs@silistra.bg, както и при директор Дирекция „Финанси” в ст. 412 на общинската 
администрация.  
 
 
С уважение, 
 
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
За Кмет на Община Силистра 
(На основание Заповед ЗК-1356/03.08.2017 г.)  
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