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ДО   
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СИЛИСТРА 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

д-р Юлиян Найденов – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за изграждане и извършване на 

строително-монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на 
община Силистра. 

  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 
Законът за устройство на територията в чл. 71 дава пълномощия на Кмета на Общината да 

осигури необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични 
мрежи и съоръжения и да координира подземното с надземното улично строителство 

Към днешна дата няма правна уредба на реда и условията за изграждане и извършване на 
строително-монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на 
Община Силистра. 

Съществуват множество неуредени въпроси свързани с реда и условията за разкопаването на 
елементи на техническата инфраструктура, общински пътища, зелени площи и други благоустроени 
терени общинска собственост от физически или юридически лица, и от експлоатационните 
дружества предоставящи ,,обществени услуги“ на територията на Община Силистра. С оглед на 
множеството случаи на разкопавания за изграждане или ремонтиране на елементи на техническата 
инфраструктура и липсата на съответно качествено възстановяване на нарушените терени и пътища 
е нужно приемане на наредба за регламентиране на реда и условията за осъществяване на този вид 
дейност в населените места на Общината. 

Целта на наредбата е да се създадат ясни условия и ред за изграждането и ремонтирането, 
включително и в аварийни условия, на елементите на техническата инфраструктура и 
възстановяването на възникналите последици при осъществяването на този вид дейности. За 
постигането на тази цел е необходимо приемане на наредба, тъй като тя не може да бъде постигната 
чрез допълнения или изменения на действащите на територията на Община Силистра Наредби. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредбата е поставен на 
14.06.2016 г. на Интернет страницата на Община Силистра в раздел Нормативни документи и 
Административни актове – Проекто-наредби, а на електронната поща и в деловодството 
заинтересованите лица можеха да дават своите становища и предложения. 

 
 
 
 
 



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 
І. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

приема Наредба за реда и условията за изграждане и извършване на строително-монтажни работи 
на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Силистра. 

ІІ. Общински съвет - Силистра упълномощава Кмета на Община Силистра да извърши всички 
последващи действия за изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
д-р Юлиян Найденов 
кмет на Община Силистра 
 
 
 
Съгласувал:  
 
 
……………..……………… 
Директор дирекция ,,Правна“ – Николай Николов 
 
 
…………………………….. 
зам. – кмет ,,Устройство на територията“ – инж. Емил Гойчев 
 
 
…………………………….. 
Секретар на Община Силистра – Ростислав Павлов 


