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ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА 
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СИЛИСТРА 
 

 
 
 

М О Т И В И       
 КЪМ  

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  
НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА  СИЛИСТРА 

 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
 

1. Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения на подзаконовия 
нормативен акт: 

 
Наредбата за организация на движението на територията на Община – Силистра, 

наричана по-долу за краткост Наредбата, е приета с решение № 1112, взето с Протокол № 34 от 
25.03.2010г., изменена и допълнена е с Решение № 1294 и 1295 по протокол №38 от 
29.07.2010г., изм. И доп. – Решение № 1365 по Протокол №40 от 30.09.2010г., изм. и доп. 
Решение №1450 по Протокол №42 от 25.11.2010г.,  като със същата се урежда правилата, 
ограниченията и забраните, свързани с организацията на движението на пътни превозни 
средства /ППС/ на територията на Община – Силистра. 

Съгласно чл.99 /А/ от Закона за движение по пътищата , гражданите, имащи право на 
преференциално паркиране, правят запитвания и желаят да получат услугата – карта за 
преференциално паркиране и при прилагане на Наредбата, с издадена заповед на Кмета на 
Община Силистра, се състави комисия, която да прилага настоящата Наредба и обслужва 
гражданите на територията на община Силистра. 

По време на заседание на комисията, се направиха предложения , относно часовата зона 
за паркиране, начина на издаване, регистриране и анулиране на картите и контрола по същите, 
местата за паркиране и техните бройки, и единодушно се приеха, за да се внесат на Общински 
съвет същите за решение, тъй като до момента задълженията бяха вменени на ГД”Синя зона”. 

 
 
2. Цели, които се поставят: 
 
Целите ми, като вносител на този проект са: 
- Премахване на предпоставките за  невъзможност за ползване на такива обозначени 

парко-места; 
- Осигуряване на достъпност на лицата, собственици на карти за преференциално 

паркиране; 
  

 



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

 
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането,  ако има такива: 
 
Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:  
- прилагане на чл.42, по предназначение; 
 
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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