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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА

Уважаема г-жо Председател,

С оглед допълване на необходима кумулация в хипотезиса на действащата
правна норма, като административно правен елемент по отношение завишаване на
изискванията на собствениците на МПС и оптимизиране на събираемостта на
дължимите данъци и такси, във връзка с опазване на чистотата и околната среда
на територията на Община Силистра, за осигуряване на здравословна жизнена
среда на гражданите, както и да се приведат в актуален вид някои от нормите в
НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В
ОБЩИНА СИЛИСТРА, моля да бъдат предложени за обсъждане и гласуване
изменения и допълнения в същата.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Силистра да
вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Силистра ПРИЕМА изменения и допълнения на
НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В
ОБЩИНА СИЛИСРА в следния вид:

1. Текстът в чл. 27 от Наредбата, се променя от „приета с реш. № 517, Протокол
№ 21/31.01.2001 г. от Общински съвет Силистра.” на „приета с реш. № 350,
Протокол № 11/ 18.07.2008 г. от Общински съвет Силистра.”

2. В чл. 51. Третиране на излезли от употреба МПС:
„(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,
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за срок по-голям от една година към момента на установяването и съставянето на
предписание за преместване на МПС”.

3. В ал. 3 се изменя т. 3.2, като думата „специалист” се заменя с „„Началник -
отдел „Инспекторат” или инспектор от отдел „Инспекторат””.

Приложение: Мотиви към актуализиране на Наредбата за опазване на
обществения ред и чистотата в Община Силистра.

Внася,

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № 337 / 11. 03. 2013 г.

Съгласувал: ________________
                      Николай Николов
             Директор дирекция „Правна”


