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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
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СИЛИСТРА 
 

 

 

М О Т И В И 

 към проекта за промяна на Правилника за организацията и дейността на общинско 

предприятие „Общински пазари и паркинги” към Община Силистра  

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

 

І. Причини за промяната на Правилника  

 

Съгласно разпоредбата на чл. 53 от ЗОС общинското предприятие може да 

осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на 

обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска 

собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението.  

С изграждане на система за споделени велосипеди възниква необходимостта от 

стопанисване и контролиране на изградената инфраструктура и услуги, ориентирани към 

потребителите. Това налага промени в правилника на дейността на ОП „Общински пазари и 

паркинги“. 

 

 

ІІ. Цели, които се поставят : 

 

Да осигури качествен контрол и стопанисване на изградената система за споделени 

велосипеди. 

Осигуряване на устойчивост на проект „Екологично чист транспорт в трансгранична 

зона Наводари – Силистра по програма ИНТЕРРЕГ 5-А Румъния – България“. 

 

 

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

 

Средства за поддържане на хардуер, софтуер, велосипеди, облекло, за ФРЗ и 

осигуровки. 

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Подобряване функционирането на системата за споделени велосипеди. 

 
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. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите 
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лица се предоставя 14-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: d.adjemova@silistra.bg 

 

 
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на община Силистра 

 

Съгласували: 

 

Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра 

 

 

д-р Мирослав Тодоров - Зам.- кмет „Финанси и икономика” 

 

 

Николай Николов - Директор дирекция „Правна” 

 

 

Йорданка Владимирова – Директор дирекция „Икономика” 

 

 

Изготвил: 

Драгомира Аджемова - Гл.експерт „ТДОПСС” 
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