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ДО            ПРОЕКТ ! 

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ - СИЛИСТРА  

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от  

д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра 

  

Относно: 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 

 

 

УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  

 

Предвид предложените промени в Наредба за гробищните паркове и изградените в тях 

обредни зали на Община Силистра и във връзка с постъпила Докладна записка от Теодор Белев – 

директор на ОП „Обреди“ гр. Силистра, относно предстоящо доизграждане на колумбарийна стена 

на територията на гробищен парк гр. Силистра, се налага изменение и допълнение на Раздел XIII от 

Приложение №  1 към чл. 53 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги в Община Силистра, както следва: 

 

       Раздел XIII от Приложение №  1 към чл. 53 

Било Става 

 

т. 5 Поддържане на инфраструктура на 

ГП /вода, осветление, охрана и други/. 

Размер: 102.00 лв.  

т. 5 Поддържане на инфраструктура на ГП /вода, 

осветление, охрана и други/. Размер: 102.00 лв.  

т. 5.1 Поддържане на инфраструктура на 

колумбарийна стена / осветление, охрана и други/. 

Размер: 51.00 лв. 

                                                                                          
 

Било Става 

 т. 25 Урнополагане в урнова ниша – 30.00 лв. 

т. 26 Вадене на урна от урнова ниша – 15.00 лв. 

т. 27 Полагане на урна в гроб – 30.00 лв. 

т. 28 Урнова нища в колумбарийна стена – 600.00лв. 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в 

Община Силистра и мотивите към него, съгласно чл.28 от ЗНА, бяха публикувани на интернет 

страниците на Общински съвет – Силистра и Община Силистра на 16.02.2021 г. 

 

 

 

 

 



Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра,  да вземе следните  

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административно-процесуалния кодекс ПРИЕМА следните изменения и допълнения в 

Раздел XIII от Приложение №  1 към чл. 53 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра, както следва: 

 

т. 5 в Раздел XIII от Приложение №  1 към чл. 53 се изменят така: 

„т. 5 Поддържане на инфраструктура на ГП /вода, осветление, охрана и други/. Размер: 102.00 лв.  

т. 5.1 Поддържане на инфраструктура на колумбарийна стена / осветление, охрана и други/. Размер: 

51.00 лв.“ 

 

 

Добавят се нови: 

„т. 25 Урнополагане в урнова ниша – 30.00 лв. 

т. 26 Вадене на урна от урнова ниша – 15.00 лв. 

т. 27 Полагане на урна в гроб – 30.00 лв. 

т. 28 Урнова нища в колумбарийна стена – 600.00лв.“ 
 

 

 

 

 

С уважение, 

  

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 ОП „Обреди“ 


