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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 изменение и допълнение на 

подзаконовия нормативен акт: 
Във връзка с направени промени на действащата нормативна уредба, 

актуализация на предоставените услуги и техният размер, се налага актуализация на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 
Община Силистра. 

Част от таксите и цените на техническите услуги извършвани от Дирекция 
„Устройство на територията” последно са изменени и допълнени с Решение № 1407 
от 30.04.2015 г. на Общински съвет Силистра по предложение на Общинска 
администрация. Новоприетите такси не дават очакваните резултати от прилагането на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 
Община Силистра, тъй като не отчитат спецификата, категорията и размерите на 
обектите. Това води до нереални цените на услугите. 

Промените, които предлагаме касаят основно размера на цените. 
 
 
2. Цели които се поставят: 
 
Улесняване на гражданите при ползване на наредбата. Увеличаване на 

приходите от извършване на услуги и отразяване на настъпилите промени в 
законодателството. 

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

уредба.  
 

Не са необходими. 
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4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 
 

Постигане на пълнотата и последователност на наредбата. Цели се увеличаване 
на приходите и оптимизиране на дължимите такси и увеличаване на събираемостта. 
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 
Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра е в 
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

 
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. 411 на общинска администрация. 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ  
Кмет на Община Силистра  
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