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ГР. СИЛИСТРА 

 
Мотиви 

към предложение за Приемане на Наредба за реда и условията за изграждане и извършване 
на строително-монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията 

на Община Силистра.. 
 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за 
Приемане на Наредба за реда и условията за изграждане и извършване на строително-монтажни работи на 
елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Силистра. 

1. Причини, които налагат приемането:  
- Липса на правна уредба на реда и условията за изграждане и извършване на строително-монтажни работи 

на елементи на техническата инфраструктура.  
- Липса на разпределяне на правомощията между отделните служители на общинска администрация 

следящи за правилното прилагане на дейности по изграждане и ремонтиране на елементите на техническата 
инфраструктура.  

2. Целите, които се поставят:  
- Целта на наредбата е да се създадат ясни условия и ред за изграждането и ремонтирането, включително и 

в аварийни условия, на елементите на техническата инфраструктура и възстановяването на възникналите 
последици от осъществяването на този вид дейности. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  
За приемането на Наредба за реда и условията за изграждане и извършване на строително-монтажни 

работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Силистра не са необходими 
допълнителни финансови средства.  

4. Очаквани резултати от прилагането:  
- гарантиране на по-висок контрол при изграждане и ремонтиране на елементи на техническата 

инфраструктура; 
- гарантиране на качественото възстановяване на разкопаните елементи на техническата инфраструктура, 

общински пътища, зелени площи и други благоустроени терени общинска собственост; 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз  
Предлаганият проект на Наредба за реда и условията за изграждане и извършване на строително-монтажни 

работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Силистра е в съответствие с 
разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 
свързани с тази материя. 

 
 
 
……………………… 
д-р Юлиян Найденов 
кмет на Община Силистра 


