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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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                                                         М О Т И В И

 към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на

Община Силистра 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)

І. Причини за промяната на наредбата:

Поради настъпили и  влезли  в  законна  сила изменения  в  чл.  56а  от  Закона  за
устройство  на  територията,  касаещ  издаването  на  разрешителни  за  временно
преместваемите обекти и летните градини в Община Силистра.

ІІ. Цели, които се поставят:

С предлаганата промяната се цели постигане на съответствие на разпоредбите на
наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти
на територията на Община Силистра с разпоредбите на Закона за устройство на
територията.

ІІІ.  Финансовите  и  други средства,  необходими за  прилагането  на  новата
уредба: 

Проектът  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за  реда  и  условията  за
поставяне  и  премахване  на  преместваеми  обекти  на  територията  на  Община
Силистра  не изисква нови финансови и други средства.

ІV. Очаквани резултати от прилагането:

Наредбата да придобие формат, съобразен със ЗУТ.
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V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и
не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.

Забележка:  Съгласно  чл.  26,  ал.  5 от  Закона  за  нормативните  актове,  на
заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища
по  проекта.  Последните  могат  да  бъдат  депозирани  при  Директор  дирекция
„Правна”  в  ст.  110  на  общинската  администрация  или  изпращани  на  e-mail:
gali.marinova@abv.bg

С уважение,

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ    
Кмет на Община Силистра

Съгласували:

Ростислав Павлов
Секретар на Община Силистра

Д-р Мирослав Тодоров
Зам. - кмет „Финанси и икономика“

Йорданка Владимирова
Директор дирекция „Икономика“

Николай Николов
Директор дирекция „Правна“

Изготвил:
Галина Маринова
мл. експерт „КОТСЗП“
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