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ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИЛИСТРА

М О Т И В И
КЪМ

 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД И ЧИСТОТАТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението
на подзаконовия нормативен акт:

Във връзка с нуждата от оптимизиране на събираемостта на дължимите
данъци и такси, както и с оглед опазване на чистотата на улиците и
паркингите на територията на Община Силистра се налага да бъде прието
предлаганото изменение и допълнение на Наредбата.

2. Цели които се поставят:
 Предлагайки горепосочените промени, целя:
- намаляване на нарушенията, извършвани от собственици и водачи на

МПС;
- повишаване на ефективността при почистване на улиците и паркингите

от излезли от употреба МПС-та.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:

За предлаганите изменение и допълнение не изискват нови финансови
средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови,
ако има такива:

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:
- намаляване на нарушенията по неправилно паркиране – върху

пешеходните зони и затревените площи на територията на община Силистра ;
- създаване на по- представителна и чиста среда на градските зони;
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- създаване на условия за безпрепятствено предвиждане на гражданите
по тротоарната, алейна и улична мрежа на гр. Силистра.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в

съответствие и не нарушава 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 гл.
юрисконсулт в ст. 110 на общинската администрация или изпращани на e-
mail: nikolasss@abv.bg

Внася,

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед № 337/ 11.03.2013г.


