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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СИЛИСТРА 

 
 
 

М О Т И В И 
 към проекта за промяна на Правилника за организацията и дейността на общинско 

предприятие „Общински пазари” към Община Силистра  
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
 

 
І. Причини за промяната на Правилника  
 

След прекратяване участието на Община Силистра  в неперсонифицирано дружество 
по Закона за задълженията и договорите „Синя зона - Силистра” от 02.12.2013 г. е 
необходимо стопанисване и експлоатация на т.нар. „Синя зона“ в града. Това налага промени 
в правилника за допълване на дейността на ОП „Общински пазари“, като се цели да се запази 
изградения режим на паркиране и  да се доразвият създадените нормативни предпоставки за 
контролирано и целесъобразно паркиране на МПС на територията на общината от една 
страна и ефективното управление на общинската собственост от друга страна. 

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.  

 
ІІ. Цели, които се поставят : 

 
Създаване на условия за разширяване на предмета на дейност на Общинското 

предприятие, като се включат нови дейности: управление, стопанисване и експлоатация на 
зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”. 

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

 
Средства за материали, средства за закупуване на необходимото оборудване и 

средства за ФРЗ и осигуровки. 
 

ІV. Очаквани резултати от прилагането: 
 
Подобряване на организацията за движение и паркиране в града, увеличаване на 

приходите в общинския бюджет.  
 
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. 
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Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите 
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 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ,                                            
ЗА КМЕТ :…………….......... 
Инж. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ 
На осн. Заповед ЗК – 172/06.02.2014 г. 

 
 

 
Съгласувал:   
Николай Николов – директор дирекция „Правна” 
  
 
 
 
 
 


