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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ

Д-Р ЮЛИЯН 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 

УВАЖАЕМА Д-Р ДИМИТРОВА,

Предложението за изменение на наредбата е мотивирано от необходимостта за 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. 27 (1) Собственикът на ИУМПС е длъжен да 
го съхранява в имот частна собственост.

Чл. 27 (2) В случай, че ИУМПС се намира върху 
имот държавна или общинска собственост 
собственикът му е длъжен да го предаде на 
площадка за временно съхранение или в център 
за разкомплектоване на ИУМПС.

Чл. 28 (4) (Изм. - Решение № 848 от 03.08.2018 г. 
на ОбС Силистра) От датата на поставянето 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. 

Чл. 28 (8) В случай, че в срока по ал. 3 
собственикът не е изпълнил предписанието, въз 
основа на констативния протокол за 
техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът 
на общината издава заповед за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за 
временно съхранение или в център за 
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на 
собственика.

 

Чл. 27 (1) (Изм. - Решение № ….. от ……. на
ОбС  Силистра)  Собственикът  на  ИУМПС  е
длъжен  да  го  съхранява  в  имот  частна
собственост.  В случай,  че ИУМПС се  намира
върху  имот  държавна  или  общинска
собственост  собственикът  му  е  длъжен  да  го
предаде на площадка за  временно съхранение
или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Чл. 27 (2) (Изм. - Решение № ….. от ……. на
ОбС  Силистра)  Собственикът  на  МПС  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  три  месеца  от
определената  му  дата  за  следващ  преглед  за
проверка  на  техническата  му  изправност,  в
случай  че  то  се  намира  върху  държавна  или
общинска собственост, могат да ги предават на
площадки за събиране и временно съхраняване
или в центрове за разкомплектуване, или да ги
съхраняват в имоти частна собственост, като са
длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци
от тях.

Чл. 28 (4) (Изм. - Решение № ….. от ……. на 
ОбС Силистра) Връчването на предписанието 
за преместване на превозното средство се счита
за изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за 
преместване на ИУМПС е 14-дневен. Същият 
започва да тече от деня, следващ посочената на 
стикера дата на поставяне, и изтича в 24:00 часа
на последния ден от 14-дневния срок.

Чл. 28 (8) (Изм. - Решение № ….. от ……. на 
ОбС Силистра)  В случай, че в срока по ал. 4 
собственикът не е изпълнил предписанието, въз 
основа на констативния протокол за 
техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът 
на общината издава заповед за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за 
временно съхранение или в център за 
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на 
собственика.



Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

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,
поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра.

1. В чл. 27 (1) Изменя текста, както следва:
„Чл. 27 (1) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра)  Собственикът на ИУМПС е

длъжен да го съхранява в имот частна собственост. В случай, че ИУМПС се намира върху имот
държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за
временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.“

2. В чл. 27 (2) Изменя текста, както следва:
„Чл. 27 (2) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра)   Собственикът на МПС 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 три месеца от определената му дата за
следващ преглед за проверка на  техническата  му изправност,  в  случай че  то се  намира върху
държавна или общинска собственост, могат да ги предават на площадки за събиране и временно
съхраняване  или  в  центрове  за  разкомплектуване,  или  да  ги  съхраняват  в  имоти  частна
собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.“

3. В чл. 28 (4) Изменя текста, както следва:
„Чл. 28 (4) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра) Връчването на предписанието

за преместване на превозното средство се счита за изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за
преместване на ИУМПС е 14-дневен.  Същият започва да тече от деня, следващ посочената на
стикера дата на поставяне, и изтича в 24:00 часа на последния ден от 14-дневния срок.“

4. В чл. 28 (8) Изменя текста, както следва:
„Чл. 28 (8) (Изм. - Решение № ….. от ……. на ОбС Силистра)  В случай, че в срока по ал. 4

собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото
състояние на МПС по ал. 2, кметът на общината издава заповед за принудително преместване на
ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за
сметка на собственика“

С уважение: заличено обстоятелство

                       Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
                       КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Съгласували:
Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра                      заличено обстоятелство

Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“              заличено обстоятелство

Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“               заличено обстоятелство

Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“                    заличено обстоятелство

Изготвил: Валерий Недев, ст. юрисконсулт                                 заличено обстоятелство


