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Изх. № ..................... от ................... 2020 г. 

 
ДО  
ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА 
 

 
М О Т И В И       

 КЪМ  

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 

 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, 

общинска администрация – Силистра, предоставя на вниманието на жителите на община Силистра 

в законоустановения 14дневен срок, считано от 24.02.2020 година за разглеждане, обсъждане, 

представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и/или възражения, проект на 

Наредба за  реда  и  условията за изграждане и извършване на строително – монтажни работи на 

елементите на техническата инфраструктура на територията на община Силистра. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към 

проекта на Наредбата, както следва: 
 

І. Причини, които налагат приемането на Наредба за  реда  и  условията за изграждане и 

извършване на строително – монтажни работи на елементите на техническата инфраструктура на 

територията на община Силистра: 
 

Изпълнението на инфраструктурни проекти на територията на община Силистра с висока 

обществена значимост и предназначение, които се реализират с европейско, национално  и 

общинско съфинансиране, при условията и по реда на изискванията на оперативните програми. 

На основание Наредбата се регламентира редът и условията, при които се разрешава 

извършването на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура, 

свързани с разкопаването на вече благоустроени терени и зелени площи на територията на 

община Силистра. В глава трета от Наредбата са регламентирани задълженията на възложителите 

относно възстановяването на техническата инфраструктура. 

 
ІІ. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата: 
 

Създаденият и подробно разписан и регламентиран административен ред при издаване на 

разрешителни и извършване на дейности свързани с разкопаване на благоустроени общински 

терени и зелени площи, е реална предпоставка за минимизиране на рисковете от 

нерегламентирано и безразборно разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи. 

Наредбата за  реда  и  условията за изграждане и извършване на строително – монтажни работи на 

елементите на техническата инфраструктура на територията на община Силистра, е местният 

нормативен документ създаден, за да бъде спазван, както от гражданите, така и от 
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разпределителните дружества извършващи дейност на нашата територия, така и от самата 

общинска администрация. 
 

ІІІ. Очаквани резултати: 
 

Прилагането на Наредбата ще бъде показател, че общината стриктно спазва съзадените и 

утвърдени от Общинския съвет правила и норми по отношение извършването на дейности  

свързани с разкопаването на терени, улици и площи на територията на община Силистра, както от 

физически, така и от юридически лица и експлоатационни дружества. 
 

ІV. Финансови  средства, необходими за прилагането на новата Наредба: 
 

Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на новата 

уредба, тъй като изпълнението на Наредбата за  реда  и  условията за изграждане и извършване на 

строително – монтажни работи на елементите на техническата инфраструктура при извършване на 

строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на 

община Силистра, ще се възложи на служителите в общинска администрация  Силистра. 

 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано 

изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ 

необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с 

оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно 

самоуправление. Доколкото настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов нормативен 

акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 

самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно 

самоуправление. 

 

Приложение: Наредба за реда и условията за изграждане и извършване на строително – монтажни 

работи на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Силистра. 

 

 

 

 
ВНОСИТЕЛ, 
КМЕТ: .................................. 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

 


