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Изх. №.........../.........2014 г. 

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С И Л И С Т Р А 

 
 

М О Т И В И 
КЪМ 

ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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 подзаконовите нормативни 
актове: 

 
Прекратяването на ГД „Синя зона - Силистра” и прехвърляне на дейността 

му към ОП „Общински пазари и паркинги” налага необходимостта от 
съответните изменения в  Наредбата за организация на движението на 
територията на Община Силистра, 
приета с решение № 1112 по Протокол № 34 от 25.03.2010г. на Общински съвет 
– Силистра. 

 
2. Цели, които се поставят: 

 
Унифициране разпоредбите на горе цитираната наредба с разпоредбите на 

нормативен акт и решение, приети от Общински съвет – Силистра. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 
 
Проектът за изменение на Наредбата за организация на движението на 

територията на Община Силистра не изисква нови финансови и други средства. 
  
4. Очаквани резултати от прилагането, включително и финансови, ако 

има такива: 
 
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са придобиване на 

формат на същата, съобразен с действащата нормативна уредба. 
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
 

Предлаганото изменение 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 проектите. Последните могат да бъдат депозирани при Директор 
дирекция „Правна” в стая 110 на общинската администрация или изпращани на 
e-mail: icholakov@silistra.bg 
 
 
 
 
 

      ВНОСИТЕЛ, 
      инж. Емил Гойчев 
     За Кмет на Община Силистра 
     на основание Заповед № ЗК – 172/06.02.2014 г. 
 
 
     Съгласувал: 
     
     Николай Николов 
     Директор на дирекция „Правна” 
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