
  

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33                     (086) 824 243  Факс: (086) 823 343 

                         7500 Силистра                                           E-mail: mayor@silistra.bg  www.silistra.bg  

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СИЛИСТРА 

 

 

М О Т И В И 

 

 към проекта за изменение и допълнение  на Наредбата за организация на 
движението на територията на Община Силистра  

 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

 

І. Причини за промяната на наредбата  
 
Критериите за определяне на правоимащите лица, при издаване на карта за 
преференциално паркиране, които в момента не обхващат децата и лицата с 
висока степен на увреждане, които не могат да се справят без чужда помощ и се 
налага допълване и изменение на досегашните критерии. 
 

ІІ. Цели, които се поставят : 
 

 С предлаганата промяната се цели да бъдат обхванати лицата с тежки 
увреждания, които срещат трудност при придвижването си и имат нужда от 
този вид услуга.  

              
 Обхващат се и деца с трайни  заболявания, които не попадат в досегашните 

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

уредба:  
 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението 
на територията на Община Силистра не изисква нови финансови и други 
средства. 
 
ІV. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Улесняване придвижването на хора с висока степен на увреждане. 
 

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, 
напротив – ще допълни и други категории лица, които се нуждаят от помощ. 
 
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: 
nikolasss@abv.bg 
 

 

 

 

С уважение, 

 
 
 Д-р Мирослав Тодоров 

За Кмет на Община Силистра 

На осн. Зап. № ЗК – 1710 / 01.11.2018 г. 

 

 

 

Съгласували: 

 

Ростислав Павлов 
Секретар на Община Силистра 

 
 
Йорданка Владимирова 
Директор дирекция „Икономика“ 

 

 

Николай Николов 
Директор дирекция „Правна“ 

 

 

Изготвил: 

Галина Маринова 

мл. експерт „КОТСЗП“ 

 


