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ДО 

Г-ЖА МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С И Л И С Т Р А 

 

М О Т И В И 
КЪМ 

ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

(съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове) 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на измененията и допълненията 

в подзаконовия нормативен акт: 

 

Приетата Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на 

изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната 

среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 12 от 

12.02.2021 г., в сила от 13.03.2021 г.), с глава пета от която се определят 

изискванията за броя, разположението и обозначаването на достъпните места за 

паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркингите към 

сгради/самостоятелни обекти за обществено обслужване и към нови многофамилни 

жилищни сгради или сгради със смесено предназначение. 

 

2. Цели, които се поставят: 

 

Съответствие на разпоредби в Наредбата за организация на движението на 

територията на община Силистра с разпоредби на подзаконов нормативен акт, а 

именно – Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за 

достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в 

урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

 

За прилагането на предложените изменения и допълнения в Наредбата за 

организация на движението на територията на община Силистра (НОДТОС) не са 

необходими допълнителни финансови средства. 
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4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива: 

 

Придобиване на формат на НОДТОС, съобразен с действащата нормативна 

уредба в Република България, регламентираща броя, разположението и 

обозначаването на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с 

увреждания. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за организация на 

движението на територията на община Силистра са в съответствие и не нарушават 

основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение „първо“ от Закона за 

нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, 

заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия 

проект на интернет страниците на Общински съвет – Силистра и Община 

Силистра, да направят писмени предложения и изразят становища по проекта, 

които могат да бъдат депозирани в Общински съвет – Силистра или изпратени на 

електронен адрес: icholakov@silistra.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ, 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра 

 

 

 

Съгласували: 

инж. Тихомир Борачев 

Заместник-кмет „Устройство на територията“ 

 

  

Николай Николов 

Директор на дирекция „Правна” 

 

 

Изготвил: 

инж. Ивелин Чолаков 

Главен експерт „Транспортна дейност и 

разрешителни режими“ в дирекция „Икономика“ 
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