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ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И 
ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
 

1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредбата:  
 

 Постъпило предложение с вх. № 3921/12.03.2015 г. от доц. д-р Теменужка Бухчева - 
Директор на Филиал – Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев”, относно 
учредяване награда „Студент на годината” на Русенски университет „Ангел Кънчев” 
Филиал – Силистра, която да бъде ежегодна стипендия от Община Силистра.  
  
      2. Цели които се поставят: 

 
    Настоящото предложение за промяна има за цел да стимулира висшето 
образование на студенти от гр. Силистра, които са се доказали във висшето учебно 
заведение.  
     
      3. Очаквани резултати: 
 
Чрез приложението на предложената промяна в Наредбата ще се спомогне допълнително 
да се стимулират студентите не само в учебната дейност, но и в техническата и 
творческата инициативност.    
 

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

 
В рамките на учредената награда Проектът на предлаганата Наредба не изисква 

нови финансови или други средства. 

5. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
изменената и допълнена Наредбата.  
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  Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на 
Община Силистра налага да се осигурят допълнителни средства от бюджета на Община 
Силистра, което ще наложи  и неговата актуализация до края на 2015 година.  

 6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 
Предлаганият проект за изменение и допълнение на настоящата Наредба за 

символиката и отличията на община Силистра е подзаконов нормативен акт, който 
подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 
самоуправление. Същият съответства на приложимото право на Европейския съюз.  

 Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проекта за изменение и 
допълнение на Наредба за символиката и отличията на община Силистра се публикува на 
интернет страницата на институцията, като на заинтересованите лица се предоставя най-
малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат 
депозирани в деловодството на Общински съвет-Силистра на ул. „Симеон Велики” №16 
или изпращани на e-mail: obs@silistra.bg. 
 

 
 
 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
       /МАРИЯ ДИМИТРОВА/ 
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