












Приложение № 1 
 

М О Т И В И 
 

Към проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Варна 
 

 

Към настоящият момент в раздел ХІІІ „Други услуги невключени в раздели І-ХІІ“ от 

Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна /НОАМТЦУТОВ/ не са определени цени за корабно 

място за риболовни кораби, лодки и други плавателни съдове. 

 
I. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА НАРЕДБАТА 
 

Във връзка с големия интерес, който проявяват гостите и жителите на гр. Варна, по 

отношение на защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, 

удовлетворяване на потребността от условия за осъществяване на риболовна дейност със 

сравнително малки плавателни съдове, и осигуряване на подходящи места за акостиране, е 

необходимо изменение в т. 13 от  Приложение № 2 към Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.  
 

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ 
 

С въвеждането на цени за ползване на Рибарско пристанище Варна ще се постигнат 

следните цели: 

• опазване на околната среда; 

• устойчивото развитие на риболовната дейност на територията на общината; 

• запазване на занаята рибарство и поминъка на рибарите в региона; 

• подобряване на безопасността и условията на труд; 

• засилване потенциала за развитие на рибарството и туризма. 
 

III. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 
НОВАТА УРЕДБА 
 

Няма необходимост от допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба. 

ІV. ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

От промяната ще спечелят всички – и ползвателите/посетителите и общинския бюджет, 

защото колкото по–приятно място е пристанището, толкова повече хора ще искат да отидат 

там, като приятно място както за риболов така и за разходки и отдих. 

Размерът на цената за ползване на Рибарско пристанище Варна е съобразен с цените на 

Института рибни ресурси – Варна. Цената е продажната стойност на услугата ни, а стойността 



за клиента е значението, което услугата ни има за него т.е. за посетителя и готовността му да 

заплати определената цена за да използва услугата.  

 

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Настоящият проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна е подзаконов нормативен 

акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано с действащото българско 

законодателство. 

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се 

налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 
на проект на изменение и допълнение на т. 13 от Приложение № 2 на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна 

 

 

1. Основания на законодателната инициатива 

Правно основание за приемане на изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна  са разпоредбите на чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗМДТ 

 

2. Заинтересовани страни 

Заинтересовани страни по предложеното изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, са Община Варна, гражданите и гостите на града. 

 

3. Административна тежест и структурни промени 

Предложеният проект на наредба не налага промени в структурата и общата численост 

на персонала на Община Варна. 

 

4. Въздействие върху нормативната уредба 

Изменението и допълнението на т. 13 от приложение № 2 от Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна е в 

съответствие с европейското законодателство и не налага промяна в действащото 

законодателство в Република България, в частност на територията на гр. Варна. 
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