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ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от  
д-р Юлиян Найденов Найденов  

Кмет на Община Силистра 
 

Относно: Изменение на НАРЕДБА 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 в Община Силистра  

 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА, 

 
Предложението за изменение на наредбата е мотивирано от необходимостта за 

административна икономия касаеща съкращаване на срока в процедурата по принудително 
премахване на излезлите от употреба МПС с цел оптимизиране на цялостния процес по глава 
четвърта, раздел втори „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА 
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“. 

Относно горното необходимите изменения са както следва: 
 

БИЛО СТАВА 
Чл. 28 (3) Собствениците на ИУМПС в 5-дневен 
срок се уведомяват за предписанието за 
преместване лично срещу подпис, или чрез 
писмо с обратна разписка, като едновременно с 
това на установените ИУМПС се залепва стикер 
-предписание, съгласно образец–Приложение 
No1.Изискването за връчване на предписанието 
за преместване на ИУМПС в 5-дневен срок се 
счита за изпълнено с неговото връчване 
(респективно залепването на стикера ). 
 
 
(4) От дата на уведомяването на собствениците 
и/или с поставянето на стикера - предписание за 
преместване на ИУМПС започва да тече 30 
(тридесет) дневен срок за преместване на МПС.  
Срокът за преместване започва да тече от датата 
на уведомяването с предписанието (стикера) и 
завършва в 24 часа на 30 (тридесетият) 
календарен ден. Когато последния ден на срока 
е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на 
първия следващ присъствен ден.“ 
 
 

Чл. 28 (3) (Изм. - Решение № ….. от ……. на 
ОбС Силистра) При извършване на проверките 
комисията по чл. 28 (1) прави предписание на 
собствениците за премахване на ИУМПС, 
намиращи се на терен общинска или държавна 
собственост. Предписанието към собственика за 
преместване на ИУМПС се залепва на видно 
място на моторното превозно средство и 
представлява стикер по образец съгласно 
Приложение № 1. 
 
 
(4) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС 
Силистра) От датата на поставяне на стикера- 
предписание за преместване на ИУМПС започва 
да тече 30 (тридесет) дневен срок за 
преместване на МПС, който завършва в 24 часа 
на 30 (тридесетият) календарен ден. Когато 
последния ден на срока е неприсъствен, срокът 
изтича в 24 часа на първия следващ присъствен 
ден.“ 
 
 
 



Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я:  
 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл. 9 от ЗМДТ, във връзка 
с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс приема изменение в НАРЕДБА 
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 в Община Силистра. 
 

1. В чл. 28  Изменя текстовете на алинеите, както следва: 
 

„Чл. 28 (3)  (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) При извършване на проверките 
комисията по чл. 28 (1) прави предписание на собствениците за премахване на ИУМПС, намиращи 
се на терен общинска или държавна собственост. Предписанието към собственика за преместване 
на ИУМПС се залепва на видно място на моторното превозно средство и представлява стикер по 
образец съгласно Приложение № 1. 
 
(4) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) От датата на поставяне на стикера- 
предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 30 (тридесет) дневен срок за преместване 
на МПС, който завършва в 24 часа на 30 (тридесетият) календарен ден. Когато последния ден на 
срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.“ 
 
 
 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ  
Кмет на Община Силистра  
 
Съгласували:  
Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра 
 
 
Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 
 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Изготвил:  
Валери Великов, Н-к на отдел „Инспекторат“ 
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