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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:  
Във връзка с дейността на пчеларството в Община Силистра се извършват 

действия по администриране на пчелните стопанства, относно които се издават 
разрешения за поставяне на пчелини на собствениците на пчелни семейства. 
До момента в Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цените 
на услугите в Община Силистра не е уредена такса за издаване на разрешенията за 
поставяне на пчелини, което налага да бъде направено допълнение в чл. 35, т. 7. 

Съгласно постъпила докладна записка с вх. 1693 /10.02.2016 г. от Елена Илиева 
– Директор на ПМ „Сребърна“ е направено искане за промяна на цената на входния 
билет, в Приложение № 1 към чл.49 от НОАМТЦУ, за възрастни от два на три лева, 
както и отмяна на не актуални точки и текстове касаещи дейността на музея. 
Аргументите за промяна в цената са в посока извършеният основен ремонт и 
безплатно ползване на оптични и цифрови уреди за наблюдение на резервата, което 
обосновава предлагането на един по-добър туристически продукт.  
 

2.Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 
Постигане на пълнота и последователност  на наредбата.   

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: 
Увеличаване на приходите от извършваните услуги. 

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  
 
 
 
 
 


