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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 на Наредбата за Опазване на обществения ред и чистотата 
в Община Силистра 

 
 
 

       УВАЖАЕМА Д-Р ДИМИТРОВА, 
 
 С оглед актуализация на нормативната уредба уреждаща 

производството по установяване на излезли от употреба МПС и предприемане 
на последващи действия по принудителното им премахване, като елемент на 
административна принуда е налице необходимост от изменение на Наредбата за 
Опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра. 
 
 

Във връзка с горното предлагам следните изменения в Наредбата за 
Опазване на обществения ред и чистотата, а именно: 

 
 

 
 



 

Било Става 
Чл.51, ал.1, „За „излезли от употреба” 
се считат МПС, които са снети от 
отчет по смисъла на Закона за 
движение по пътищата, не са 
преминали преглед за техническа 
изправност в законоустановения срок, 
не е платен данък върху превозното 
средство в законно установените 
срокове, включително и спрените от 
движение, за срок по-голям от една 
година към момента на установяването 
и съставянето на предписание за 
преместване на МПС ”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чл.51, ал.3, т.3.1 Главен специалист 
„Чистота” 
 
 
Чл.52, ал.1, „Забранява се изоставяне 
на излезли от употреба МПС-та върху 
имоти държавна и общинска 
собственост. Собствениците на 
изоставени МПС носят отговорност 
за замърсяване на околната среда 
наред с отговорността, която може да 
им бъде потърсена по друг ред.” 
 
Чл.52, ал.2, „При неизпълнение на 
заповедта по предходната алинея 
пътното превозно средство се счита 
за излязло от употреба и подлежи на 
изземване и преместване по реда на 
Раздел І А „Третиране на излезли от 
употреба МПС-та” от настоящата 
Наредба.” 

 Чл.51, ал.1,  (Изм. Решение – №……… на 
Общински съвет)  „За „излезли от 
употреба” се считат МПС за които е 
налице едно от следните основания:”    
 
 т.1. „Моторно превозно средство с 
прекратена регистрация, за което има 
изрично писмено уведомление от 
лицензиран застраховател, съгласно 
чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 
2000 г.”; 
  
или 
 
т.2. „Моторно превозно средство, на 
което не е заверен знакът за 
технически преглед съгласно чл. 32д 
от Наредба № I-45 от 2000 г. или 
съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 
2011 г. за повече от две години от 
определената му дата за следващ 
преглед за проверка на техническата 
му изправност, в случай че то се 
намира върху държавна или общинска 
собственост;”  
 
Чл.51 ал.3, т.3.1.  (Изм. Решение – 
№……… на Общински съвет) 
„Служител на Община Силистра” 
 
 
Чл.52,ал. 1 (Изм. Решение – №……… на 
Общински съвет) 
 „При неизпълнение на предписанието 
за преместване на излязлото от 
употреба МПС, същото подлежи на 
изземване за което Кметът на 
общината издава заповед за 
принудително му преместване.”  
 
Чл.52, ал.2,  (Отм. Решение – №……… 
на Общински съвет) 
 



 
 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе 

следното 
 

 
 

 
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.51 се правят следните промени: 

„Чл.51, ал.1, (Изм. Решение – №……… на Общински съвет) „За „излезли от 
употреба” се считат МПС за които е налице едно от следните основания:”    
 
 т.1. Моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има 
изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, 
ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г. 
  
или 
 
т.2. Моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически 
преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от 
Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за 
следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се 
намира върху държавна или общинска собственост;”  

 
 
2. В чл. 51,ал.3, т.3.1. се прави следната промяна 

„Чл.51, ал.3, т.3.1. (Изм. Решение – №……… на Общински съвет) „Служител на 
Община Силистра”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. В чл.52 се правят следните промени: 

„Чл.52. (Изм. Решение – №……… на Общински съвет) „При неизпълнение на 
предписанието за преместване на излязлото от употреба МПС, същото подлежи 
на изземване за което Кметът на общината издава заповед за принудително му 
преместване.”  
 (ал.2)-  (Отм. с Решение – №……… на Общински съвет). 
 
  
 
 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласували: 
инж. Емил Гойчев, Зам.-кмет „Устройство на територията” 
 
Ростислав Павлов, Секретар 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“ 
 
Изготвил: 
инж. Ирина Тодорова, мл. експерт „Екология и чистота” 


