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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра 

 
1. Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения на подзаконовия 
нормативен акт: 
 В действащата Наредба за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра е 
въведен режим за пребиваване на деца на обществени места, който от една страна е 
еднакъв за всички малолетни и непълнолетни, без да отличава навършилите 14-годишна 
възраст, а от друга страна е различен според сезона, часовото време, ден от седмицата и 
т.н., каквито разграничения липсват в Закона за закрила на детето. Законът не забранява 
присъствието на различни правила, стига те да не уреждат по различен начин отношения, 
които вече са уредени в друг нормативен акт, в случая от по-висока степен. 
 
2. Цели, които се поставят: 
Премахване на противоречията с нормативни актове от по-висока степен. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За предлаганите промени не са необходими финансови или други средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 
Наредбата ще бъде приведена в съответствие с действащите нормативни актове. 
 
5. 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 
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: nikolasss@abv.bg 
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