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ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 
 
 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от 
 

 д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра 
 
 
 

Относно: Изменение и допълнение на наредбата за Опазване на обществения  
ред и чистотата в община Силистра 

 
 
 

       УВАЖАЕМА Д-Р ДИМИТРОВА, 
 
 Инспектори от отдел Инспекторат при осъществяване функциите си 

на контролен орган на територията на град Силистра след постъпили жалби и 
сигнали от жители на града  са установили  основателността им, от което е 
налице риск за здравословна жизнена среда на гражданите, както и 
замърсяването на чистотата и околната среда на територията на града, а именно: 

1. Констатирани са монтажа и експлоатацията на климатични, 
вентилационни и отоплителни инсталации с високо ниво на шум, както 
и отделящи конденз, който се оттича върху тротоари и други площи за 
движение на гражданите. 

2. Установени са значително замърсени територии около контейнерите за 
разделно събиране на битови отпадъци, които се получават вследствие 
на действия от граждани при отваряне на контейнерите и изборно 
изваждане на металните, пластмасови и хартиени отпадъци. 

От така констатираното, е налице необходимостта от изменение и 
допълнение на Наредбата за Опазване на обществения ред и чистотата в 
Община Силистра - раздел „опазване на чистотата”. 

 
Във връзка с горното предлагам следното изменение и допълнение в 

Наредбата за Опазване на обществения ред и чистотата, а именно: 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Било Става 
Чл.40. Забранява се:  
1. изхвърлянето в съдовете за смет на 
пожапоопасни, избухливи и токсични 
вещества, електрически батерии и 
други опасни отпадъци, както и 
строителни отпадъци, които биха 
повредили съдовете за смет или 
сметосъбирачните машини;  
2. запалването на сметта в съдовете за 
смет и на площадките им;  
3. изхвърлянето на битова смет и 
други отпадъчни материали извън 
съдовете за смет и поставените за 
целта кошчета;  
4. преместването на съдовете за смет 
и кошчетата от определените им 
места;  
5. изхвърлянето на отпадъци от 
производствените и търговски обекти 
и обектите за услуги в кошчетата, 
предназначени за употреба от 
гражданите.  
6. (Нова. - реш. № 1321 от 31.05.2007 
г. на Общински съвет-Силистра) 
ползването на климатици без същите 
да са заустени към канализационната 
мрежа. 

Чл.40,  (Измен. и допъл. Решение – 
№……… на Общински съвет)   
 
т.6. „монтажа и ползването на 
климатични, вентилационни и 
отоплителни инсталации, които са: 
 
а/ с високо ниво на звуково налягане и 
вибрации, в помещения с нормирано 
ниво на шума или в съседство до тях, 
установено с протокол на РЗИ; 
б/ с оттичащ конденз върху стълбища, 
подходи, проходи, тротоари и други 
площи за движение на гражданите“. 
 
Чл.40,  (Нова. Решение – №……… на 
Общински съвет)   
 
т.7. „Изваждането на стъклени, 
пластмасови, хартиени и метални 
отпадъци от съдовете за разделно 
събиране”. 



Р Е Ш Е Н И Е: 
 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл. 79 
от Административно-процесуалния кодекс приема изменение в Наредбата за 
опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра.  

 
 
 
1. В чл.40 се прави следното изменение и допълнение: 

 
Чл.40,  (Измен. и допъл.Решение – №……… на Общински съвет)   
 
т.6. „монтажа и ползването на климатични, вентилационни и отоплителни 
инсталации, които са: 
 
а/ с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано 
ниво на шума или в съседство до тях, установено с протокол на РЗИ; 
б/ с оттичащ конденз върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други 
площи за движение на гражданите“. 
 
 
 
„Чл.40, т.7, (Нова. Решение – №……… на Общински съвет) „Изваждането на 
стъклени, пластмасови, хартиени и метални отпадъци от съдовете за разделно 
събиране ”    
 
 

 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласувал: 
 
Димо Стоев, Зам. кмет „Финансии и икономика” 
 
Ростислав Павлов, Секретар на община Силистра 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“ 
 
Изготвил: 
Валери Великов, Началник  отдел „Инспекторат” 
 


