
ПРОЕКТ ЗА  
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ  

 НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СИЛИСТРА 

 
 
 
 
 
                         Било                         Става 

 
Чл.26.(1). Забранява се: 

2.Влизането в синята зона за товаро-
разтоварна дейност или на аварийни 
групи /извършващи ремонт, 
поддръжка и монтаж на съоръжения/ 
без заплащане на съответната такса 
или месечен абонамент / съгласно 
Приложение № 1 от Наредбата за 
определяне и администриране на 
местни такси и цени на услуги на 
община Силистра /. Въвежда се 
времево ограничение за извършване на 
товаро-разтоварната дейност – до 15 
минути на обект. Пропуските се 
издават от ГД „Синя зона – Силистра”. 

 
Чл.26.(1). Забранява се: 
       2.Влизането в синята зона за товаро-
разтоварна дейност или на аварийни 
групи /извършващи ремонт, поддръжка и 
монтаж на съоръжения/ без заплащане на 
съответната такса или месечен абонамент 
/ съгласно Приложение № 1 от Наредбата 
за определяне и администриране на 
местни такси и цени на услуги на община 
Силистра /. Въвежда се времево 
ограничение за извършване на товаро-
разтоварната дейност – до 15 минути на 
обект. Пропуските се издават от  ОП 
„Общински пазари и паркинги”.  

 
чл.43. 
/8/Списъкът по предходната алинея,  
както и актуалната информация за 
внасяните промени в същия, се 
предоставя текущо на ГД „Синя зона-
Силистра”, което организира и извършва 
оперативните действия по изработването,  
активирането и контрола на картите за 
привилегировано паркиране на 
територията на Общината. 
 
 

 
чл.43. 
/8/Списъкът по предходната алинея,  
както и актуалната информация за 
внасяните промени в същия, се 
предоставя текущо на ОП „Общински 
пазари и паркинги”, което организира и 
извършва 
оперативните действия по изработването,  
активирането и контрола на картите за 
привилегировано паркиране на 
територията на Общината. 
 

   
   Допълнителни разпоредби: 
§1. По смисъла на тази наредба: 
 
4. „Служебен абонамент” е режим на 
платено паркиране върху определени от 
Общината и съгласувани с РУ на МВР - 
Силистра, фиксирани и обозначени за 
тази цел места на улици, площади и 

 
   Допълнителни разпоредби: 
§1. По смисъла на тази наредба: 
 
4. „Служебен абонамент” е режим на 
платено паркиране върху определени от 
Общината и съгласувани с РУ на МВР - 
Силистра, фиксирани и обозначени за 
тази цел места на улици, площади и 



паркинги общинска собственост на 
територията на община Силистра, на ППС 
на физически или юридически лица, на 
основание сключени от същите лица 
договори за временно и възмездно 
ползване на съответните паркинг-места с 
ГД ”Синя зона– Силистра”. 
 

паркинги общинска собственост на 
територията на община Силистра, на ППС 
на физически или юридически лица, на 
основание сключени от същите лица 
договори за временно и възмездно 
ползване на съответните паркинг-места с 
ОП ”Общински пазари и паркинги”. 
 

  
 Приложение №4 (към чл. 26, ал.1 и ал.3) 
      РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
ПРОПУСКИ ПО ЧЛ. 26, АЛ.1 И АЛ.3 
 
2. Пропуските за ползването на право на 
изключение за случаите, посочени в чл. 
26, ал. 1 и ал. 3 на Наредбата се издават на 
заявителя от ГД „Синя зона – Силистра”. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 (към чл.37) 
 
лице на талона гръб на талона 
                ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ГД“Синя зона - Силистра” 
МФ-2010     0327719 
ВРЕМЕТРАЕНЕ1 час 
1,00 лв. 
2010 г. 
 Правилата за паркиране в синя зона са 
посочени на гърба на талона 
Наредба за организацията на движението на 
територията на община Силистра 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 (към чл.42, ал.7) 
ВИД НА КАРТИТЕ ЗА 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ,  
ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА СЕ 
В ТЯХ И НАЧИН ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ 
НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ ПРИ 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА 
СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА 
ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА В „СИНЯ ЗОНА”; 
 
IV. Служителите на ГД ”Синя зона – 
Силистра” могат да извършват контролни 
проверки, доколко преференциалното 
служебно паркиране е извършено при 
спазване на нормативните изисквания, 
както и да изискват доказателства от 

Приложение №4 (към чл. 26, ал.1 и ал.3) 
      РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
ПРОПУСКИ ПО ЧЛ. 26, АЛ.1 И АЛ.3 
                   ОТПАДА !!! 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 (към чл.37) 
 
лице на талона гръб на талона 
                ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ОП “Общински пазари и паркинги” 
МФ-2010     0327719 
ВРЕМЕТРАЕНЕ1 час 
1,00 лв. 
2010 г. 
 Правилата за паркиране в синя зона са 
посочени на гърба на талона 
Наредба за организацията на движението на 
територията на община Силистра 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 (към чл.42, ал.7) 
ВИД НА КАРТИТЕ ЗА 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ,  
ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА СЕ 
В ТЯХ И НАЧИН ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ 
НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ ПРИ 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА 
СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА 
ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА В „СИНЯ ЗОНА”; 
 
IV. Служителите на ОП ”Общински 
пазари и паркинги” могат да извършват 
контролни проверки, доколко 
преференциалното служебно паркиране е 
извършено при спазване на нормативните 
изисквания, както и да изискват 



водача на съответното ППС, за това, че е 
паркирано при и по повод обслужване на 
лицето притежател на картата, с която 
същото ППС е обозначено; 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 (към чл. 43, ал.9) 
 
 
ІІІ. Служителите на ГД ”Синя зона– 
Силистра” могат да извършват контролни 
проверки, доколко привилегированото 
служебно паркиране е извършено при 
спазване на нормативните изисквания, 
както и да изискват доказателства от 
водача на съответното ППС , за това, че е 
паркирано при и по повод обслужване на 
лицето притежател на картата, с която 
същото ППС е обозначено; 
 

доказателства от водача на съответното 
ППС, за това, че е паркирано при и по 
повод обслужване на лицето притежател 
на картата, с която същото ППС е 
обозначено; 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 (към чл. 43, ал.9) 
 
 
ІІІ. Служителите на ОП ”Общински 
пазари и паркинги” могат да извършват 
контролни проверки, доколко 
привилегированото служебно паркиране е 
извършено при спазване на нормативните 
изисквания, както и да изискват 
доказателства от водача на съответното 
ППС , за това, че е паркирано при и по 
повод обслужване на лицето притежател 
на картата, с която същото ППС е 
обозначено; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ, 
Инж. Емил Гойчев 
За Кмет на Община Силистра 
на основание Заповед № ЗК – 172/06.02.2014 г. 
 
 
 
Николай Николов 
Директор на дирекция „Правна” 


