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МОТИВИ 
към изменение и допълнение на Наредбата 

 за опазване на обществения ред и чистотата 
  в община Силистра 

 
Основание: чл. 8 във връзка с чл. 28 от ЗНА 

 
1. Причини, налагащи допълнението на Наредбата:  

 Опазване на чистотата и околната среда на територията на община Силистра, с 
оглед осигуряване на здравословна и жизнена среда на гражданите . 

2. Цели, които се поставят: 
Целите ми като вносител на този проект са: 
- предотвратяване и преустановяване деяния, с които се създава реален риск за живота 

и здравето на гражданите, както и с които се замърсяват местата около контейнерите и 
съдовете за битова смет. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства. 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива.  
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на 

целите, наложили приемането на същата във връзка с чистотата и околната среда, 
включително и осигуряване на здравословна и безопасна среда на територията на община 
Силистра. 

5. Промяната на наредбата не противоречи на европейските правни норми. 
  

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 гл. юрисконсулт в ст. 110 на общинската администрация или 
изпращани на e-mail: mayor@silistra.bg. 
 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
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