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Изх. № .................... 
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ДО 

Г-ЖА МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С И Л И С Т Р А 

 

 

М О Т И В И 
КЪМ 

ПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ В 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 

(съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове) 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на допълненията в подзаконовия 

нормативен акт: 

 

Приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 06.12.1999 

г. за таксиметров превоз на пътници (обн., ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г., в сила от 

02.02.2021 г.) (Наредба № 34), като с чл. 25, ал. 3 и чл. 32, ал. 2 от наредбата се 

въвеждат изисквания при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване 

в разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници и при издаване 

на дубликат на разрешението, търговецът да подава заявление до кмета на 

общината за извършване на съответната административна услуга. 

 

2. Цели, които се поставят: 

 

  Изпълнение на изисквания на подзаконов нормативен акт – Наредба № 34 от 

06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, влезли в сила от 02.02.2021 г. 

 

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

уредба: 

 

За прилагането на предложените допълнения в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра 

(НОАМТЦУОС) не са необходими допълнителни финансови средства. 

  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива: 
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Привеждане на НОАМТЦУОС в съответствие с изисквания на Наредба № 34,  

като се въведат такси за административните услуги при промяна на 

обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници и при издаване на дубликат на разрешението, които Община Силистра ще 

извършва, считано от 02.02.2021 г. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганите допълнения в НОАМТЦУОС са в съответствие и не нарушават 

основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение „второ“ от Закона за 

нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, 

заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия 

проект на интернет страниците на Общински съвет – Силистра и Община 

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: icholakov@silistra.bg. 

Причина, която налага определянето на по-кратък срок, в който 

заинтересованите лица могат да отправят предложения и становища по проекта: 

1. Приемане на допълненията в НОАМТЦУОС, които следва да влязат в 

сила в най-кратък срок, за да се приведат в действие изискванията на чл. 25, ал. 3 и 

чл. 32, ал. 2 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници 

(изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г., в сила от 02.02.2021 г.). 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ, 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра 

 

 

Съгласували: 

Мирослав Калинов – Директор на дирекция „Финанси“ 

 

 

 

Николай Николов – Директор на дирекция „Правна” 

 

 

 

Изготвил: 

инж. Ивелин Чолаков – Главен експерт „Транспортна дейност и 

разрешителни режими“ в дирекция „Икономика“ 
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