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 ОБЩИНА СИЛИСТРА 
���� ул. “Симеон Велики” № 33  �(086) 82 42 43  факс:(086) 82 33 

З А П О В Е Д
№ЗК-1330 от  13.08.2018 г. 

След проверка работата на комисия, определена със Заповед № ЗК – 935 / 25.05.2017 г. , 

относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС) и техните собственици, установих, че в резултат от извършена проверка на комисията 

на 12.06.2018 г. е съставен Констативен протокол № 10 за техническото състояние на МПС 

”Форд Ескорт с рег. № СА 10 98 АС, цвят син. Комисията е установила, че горепосоченото 

ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на територия публична общинска собственост 

(имот с идентификатор 68425.501.8828), находящ се в гр. Силистра, на адрес  ул."Седми 

септември" № 26. То е излязло от употреба съгласно §1, т.1б от Допълнителните разпоредби на 

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (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). 

На автомобила е бил залепен на 13.06.2018 г. стикер-предписание № 10 за преместване 

на излязлото от употреба моторно превозно средство. На установеният собственик е изпратено 

уведомително писмо  изх. ИзхК - 1863 / 13.06.2018 г. , което не е потърсено от него. На 

23.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при което е установено, че 

автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок. Резултатът от 

извършената проверка е отразен в Констативен протокол  от 23.07.2018 г. на комисията. 

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране 

на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от принудително му 

преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в установения за това 

едномесечен срок, във връзка с писмо на Столична дирекция на вътрешните работи, отдел 

”Пътна полиция” с вх. № ВхК-189#2 / 28.05.2018 г., както и на основание чл . 44, ал. 2 във връзка 

с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл. 28, ал. 8  от Наредбата за  условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 

масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията 

на община Силистра 

НА Р ЕЖДАМ :

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка ”Форд Ескорт с рег. № СА 10 

98 АС, цвят син, собственост на  Борислав Емилов Дойн с адрес: гр. София,  Ж.К  Младост 3, 

блок № 368, вх. 4, ет.3, ап.8. 

Местоположение на паркираното ИУМПС: гр. Силистра, ул."Седми септември" № 26, 

-на територия публична общинска собственост (имот с идентификатор 68425.501.8828. 

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на ИУМПС, 

притежаващ разрешително по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците находящ се 

на площадка за временно съхранение стопанисвана от ”Супер лукс 84” ЕООД, с. 

Калипетрово, община Силистра,  ул.”Бряст” № 8 .  



2/2 

Заповедта да се изпълни от лицата, с които Община Силистра има сключен договор и 

притежаващи разрешително по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците за извършване на 

дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС.  

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да 

бъде обявена на интернет страницата на Община Силистра, информационното табло, находящо се 

в административна сграда на ул. ”Симеон Велики” № 33, гр. Силистра.. 

Настоящата заповед се съставя в три еднообразни екземпляра, два за Община Силистра 

и един за нарушителя. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Валери Великов – началник отдел 

”Инспекторат” при Община Силистра. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Директора на ОД на МВР – 

Силистра, и на началник  отдел ”Инспекторат” при Община Силистра. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 

дневен срок на съобщаването й, чрез кмета на Община Силистра пред Административен съд - 

Силистра. 

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ   / п /

ЗА Кмет на община Силистра 
(На основание Заповед  № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.) 


