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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА 

 

 

М О Т И В И 

 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

1. Причини и мотиви налагащи приемането на нова Наредба за 

изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община 

Силистра:  

 С Протест на Окръжна Прокуратура пред Административен съд 

Силистра е протестирана цялата Наредба за изграждане, поддържане и 

опазване зелената система на Община Силистра, приета с решение № 177 по 

Протокол № 8 от 17 април 2008 г. на Общински съвет – Силистра,  с искане 

за отмяна на Наредбата поради неспазване на процедурата по чл.26, ал.4 и 28, 

ал.2 от Закона за нормативните актове(ЗНА) при първоначалното й приемане 

през 2008 г., а именно - липса на доказателства за нейното публикуване на 

сайта на Общински съвет и липса на мотиви за приемане й. Сочените от 

прокурора мотиви представляват съществено нарушение на 

административно-производствените правила и предвид действащата съдебна 

практика, съществува вероятност Наредбата да бъде отменена изцяло от 

Административен съд Силистра по образуваното адм.д. №47 от 2019 година.  

 

2. Цели които се поставят: 

 Законосъобразно изпълнение на процедурата по приемане на Наредба 

за изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община 

Силистра, съобразно действащото законодателство, както и оптимизиране и 

прецизиране на текстовете, с които се определят задълженията на гражданите 

и организациите при ползване на озеленените площи и декоративната 

растителност на територията на община Силистра. 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба. 

За предлаганата изцяло нова Наредба за изграждане, поддържане и 

опазване зелената система на Община Силистра не са необходими финансови 

или други средства.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 

ако има такива. 

С настоящото предложение на проекта за нова Наредба за 

изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община Силистра, 

за Мандат 2015-2019 година ще се регулира законосъобразната и 

целесъобразна дейност на Общински съвет-Силистра, в съответствие със 

закона и морала.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изграждане, поддържане и 

опазване зелената система на Община Силистра е вътрешен поднормативен 

акт за прилагане на правила относно определяне на задълженията на 

гражданите и организациите при ползване на озеленените площи и 

декоративната растителност на територията на община Силистра. Проектът е 

в съответствие с цитираните по-горе мотиви, изцяло обвързани с нормите от 

правото на Европейския съюз. 

 

 На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 

Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 

дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на 

Общински съвет - Силистра, да направят писмени предложения и да изразят 

становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - 

Силистра или изпратени на електронен адрес: obs@silistra.bg 

 
 
   Председател на 

   Общински съвет-Силистра: 

        /д-р Мария Димитрова/ 
 

 


