
 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

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 ОП 
„Общински пазари и паркинги”. 
     (4) Редът и условията за издаване на 
пропуски по ал. 3 са посочени в 
„Приложение” № 4. 

     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 местните такси и цени на 
услугите в община Силистра). Въвежда се 
времево ограничение за извършване на товаро-
разтоварната дейност – до 15 минути на обект. 
Пропуските се издават от Кмета на Община 
Силистра. 
     (4) Отменя се!!! 

     Чл. 37. Удостоверяването на заплащането с 
талон ( Приложение №5 ) или SMS и контрола 
на действителното време на паркирането на 
автомобили в „Синя зона” се регламентира в 
заповедта по чл. 36, ал. 1 от настоящата 
наредба. 

     Чл. 37. Удостоверяването на заплащането и 
контрола на действителното време на паркиране 
на автомобили в „Синя зона” се регламентират в 
заповедта по чл. 36, ал. 1 от настоящата 
наредба. 
 

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „ПАРКИРАНЕ” 
 

Раздел ІІ  
Режим на платено паркиране на ППС 

 
Раздел ІІ-ІV  

Режим на платено паркиране на ППС за 
живущите в „Синя зона” – „Месечна карта” 
(Нов – Решение № …… от ……………. г. на 

Общински съвет – Силистра) 
 
       Чл. 41б. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) На улици, площади и паркинги – 
общинска собственост, с въведен режим на 
кратковременно платено паркиране – „Синя 
зона”, Кметът на Община Силистра със 
заповед въвежда режим на платено 
паркиране на ППС, чийто ползватели са от 
домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР 



на ДОПК) на собственици или наематели на 
обособени жилищни имоти, попадащи в 
„Синя зона”, и са с постоянен адрес, 
идентичен с адреса на жилищния имот. 

         Чл. 41в. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Правото по чл. 41б се предоставя 
на физически лица, които управляват ППС 
по силата на право на собственост, или на 
правно основание, различно от правото на 
собственост, и са с постоянен адрес, 
идентичен с адреса на обособения жилищен 
имот, който използват за жилищни нужди. 

         Чл. 41г. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Лицата по чл. 41б и чл. 41в имат 
право да паркират ППС в границите на 
„Синя зона”, в която попада адресът на 
обособения жилищен имот. 

         Чл. 41д. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Правото на платено паркиране на 
ППС на живущите в „Синя зона” се 
установява с месечна карта, поставена на 
видно място в автомобила по начин, 
незатрудняващ осъществяването на контрол. 

         Чл. 41е. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Месечната карта се издава за срок 
от един, три, шест или дванадесет месеца, 
след установяване на правото на лицето по 
чл. 41в и заплащане от същото на сума в 
размер, определен с решение на Общински 
съвет – Силистра. 

         Чл. 41ж. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Правата по раздел ІІ-ІV на глава 
четвърта от настоящата наредба се прилагат 
за един автомобил на обособен жилищен 
имот.  

         Чл. 41з. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Условията и реда за издаване на 
месечна карта са както следва: 

1. Лицата, желаещи да ползват 
услугата „платено паркиране”, подават 
заявление по образец до директора на ОП 
„Общински пазари и паркинги”, в което 
декларират обстоятелствата, установяващи 
правото по чл. 41б и чл. 41в, и периода на 
ползване, съгласно чл. 41е от наредбата. 

2. За установяване на обстоятелствата 
по чл. 41в, при подаване на заявлението 
лицата представят за справка следните 



документи в оригинал: 
          а) лична карта или удостоверение за 
постоянно или продължително пребиваване; 
          б) свидетелство за регистрация на ППС, 
в което адресът, посочен в сектор С.2.3, е 
идентичен с постоянния адрес на 
собственика на същото ППС. Ползвателите 
на ППС представят за справка свидетелство 
за регистрация на ППС, в което адресът, 
вписан в сектор С.3, е идентичен с 
постоянния адрес на ползвателя на същото 
ППС; 
         в) документ, доказващ валидното 
правно основание за ползване на ППС в 
случай, че не са собственици; 
         г) документ за собственост на 
обособения жилищен имот или договор за 
наем на обособения жилищен имот. 
          3. Месечната карта се издава в срок до 
15 работни дни, след представяне на 
необходимите документи и при спазване на 
изискванията по т. 1 и т. 2. 
          4. В случай на констатирани 
несъответствия в представените документи, 
на заявителя се предоставя 14-дневен срок за 
отстраняването им. Неотстраняването в този 
срок е основание за прекратяване на 
процедурата по издаване на месечна карта. 
          5. Месечната карта се предоставя на 
лицето, подало заявлението, само след 
плащане за услугата в размера, определен с 
решение на Общински съвет – Силистра. 
          6. При промяна на постоянен адрес с 
адрес, отговарящ на условията на чл. 41б и 
чл. 41в, лицето, ползващо услугата „платено 
паркиране”, подава ново заявление. 
          7. При настъпили обстоятелства, 
водещи до отпадане на правото по чл. 41б и 
чл. 41в, в рамките на срока на валидност на 
издадената месечна карта, на лицето се 
възстановява остатъкът от еднократно 
заплатената от него цена за ползване на 
услугата „платено паркиране”. Възстановява 
се размерът за оставащите пълни месеци до 
края на срока на валидност. 
          8. След изтичане на срока на валидност 
на издадената месечна карта за един, три, 
шест или дванадесет месеца, лицата, 
желаещи да продължат ползването на 
услугата, подават отново заявление, в което 
декларират обстоятелствата, установяващи 
правото по чл. 41б и чл. 41в, и периода на 
ползване, съгласно чл. 41е от наредбата. 
Останалите изискуеми документи по чл. 41з, 
т. 2 се представят при промяна в 



обстоятелствата. 
          9. При промяна на обстоятелствата, 
декларирани в заявлението, лицата, 
ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен 
срок да уведомят писмено директора на ОП 
„Общински пазари и паркинги” за 
настъпилите промени. 
         10. На лицата, декларирали неверни 
обстоятелства по чл. 41б и 41в и/или 
представили към заявлението документи с 
невярно съдържание, не се издава месечна 
карта за платено паркиране, като се 
информират компетентните органи. 
         11. В случаите на последващо 
установени декларирани неверни 
обстоятелства по чл. 41б и чл. 41в и/или 
представени към заявлението документи с 
невярно съдържание, недекларирани 
промени в обстоятелствата и изискванията 
по т. 2 и т. 3, месечната карта се анулира.   

          Чл. 41и. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Месечните карти по чл. 41д се 
издават, анулират и контролират от ОП 
„Общински пазари и паркинги” при условия 
и по ред, определени със заповед на Кмета на 
Община Силистра. 

          Чл. 41й. (Нов – Решение № …… от 
……………. г. на Общински съвет – 
Силистра) Месечната карта не предоставя 
права за паркиране извън границите на 
зоната, за която е издадена и в която попада 
адресът на обособения жилищен имот, в 
който ползвателите на услугата „платено 
паркиране” живеят. 

      Чл.42. 
       /3/. Местата за паркиране по ал.1 и ал.2 са 
с възможно най-добър достъп от входовете и 
подходите към тях и се обозначават с пътен 
знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна 
маркировка с изобразен международния 
символ „Инвалид”. 
 

         Чл. 42. 
         (3) Местата за паркиране по ал. 1 и ал. 2 са 
с възможно най-добър достъп от входовете и 
подходите към тях и се обозначават с пътен 
знак Д21 „Международен символ за 
достъпност” и с плътна пътна маркировка с 
изобразен международния символ за 
достъпност. 

       Чл.46. 
(4) Размерът на таксата, дължима от 

собствениците или упълномощените от тях 
водачи на принудително задържано ППС чрез 
използването на техническо средство 
(„скоба”) е фиксиран и се определя ежегодно с 
решение на Общински съвет – Силистра по 
предложение на директора на ОП „Общински 
пазари и паркинги”. 

         Чл. 46. 
(4) Размерът на таксата, дължима от 

собствениците или упълномощените от тях 
водачи на принудително задържано ППС чрез 
използването на техническо средство („скоба”) 
е фиксиран и се определя с решение на 
Общински съвет – Силистра по предложение на 
директора на ОП „Общински пазари и 
паркинги”. 

 


