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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СИЛИСТРА 

 

М О Т И В И 

 

 към проект за изменение и допълнение в Раздел XIII от Приложение №  1 към 

чл. 53 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги в Община Силистра 

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

 

І. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт 

 

Във връзка с предложени промени в Наредба за гробищните паркове и 

изградените в тях обредни зали на Община  Силистра и предвид 

доизграждането на колумбарийна стена на територията на гробищен парк 

Силистра, е необходимо да бъдат предложени и ценообразувани нови услуги, 

свързани с урнополагането.  

 

ІІ. Цели, които се поставят : 

 

Привеждане на Наредбата в частта „Раздел XIII от Приложение №  1 към 

чл. 53“ в съответствие с нормативната уредба и съобразяване на 

необходимостта от предоставяне на услуги по урнополагане. 

 

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба:  

 

Проектът за изменение и допълнение в Раздел XIII от Приложение №  1 към чл. 

53 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в Община Силистра не изисква финансови и други средства. 

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Законосъобразност на нормативния акт и съответствие с текстовете на 

цитираните разпоредби, разширяване на кръга предлагани услуги и повишаване 

на приходите на предприятието. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
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Предлагания проект за изменение и допълнение е в съответствие и не нарушава 

основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при Директор 

ОП „Обреди“ в сградата на предприятието или изпращани на e-mail: 

obredi@silistra.bg   

 

 

С уважение, 

 

    

ВНАСЯ: 

       
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 

 

Съгласували:  

Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

Д-р Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 

 

Константина Йорданова, главен юрисконсулт 

 

Изготвил:  

Теодор Белев – директор на ОП „Обреди“ 
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