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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОТДЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ” ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА 2018Г. 

 
Отдел „Инспекторат” е на пряко подчинение на Кмета на Община Силистра и има 

правомощията да осъществява контрол по спазването от страна на всички юридически и 

физически лица на територията на Община Силистра на Наредбите на Общински съвет 

Силистра и други нормативни актове, когато такива са му възложени от Кмета на 

Община Силистра или от Общински съвет Силистра. 

При изпълнение на функциите си отдел „Инспекторат” осъществява превантивен, 

текущ и последващ контрол по спазване на разпоредбите, дава писмени предписания и 

следи за изпълнението им. 

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, 

безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за 

тяхното решаване, с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения на територията на 

Община Силистра. 

През отчетния период са извършени редица проверки на територията на Община 

Силистра по изпълнение на следните дейности, а именно: 

 Ежедневно бе упражняван контрол върху нерегламентираните сметища на 

територията на общината по изхвърлянето на отпадъци от недобросъвестни 

граждани и фирми; 

 Постигнати бяха положителни резултати по премахването на незаконно поставени 

рекламно – информационни табели на територията на гр. Силистра; 

 Бяха проверени строителни обекти, с оглед спазване изискванията по Наредбите на 

Община Силистра за обезопасяване на същите с ограда, осигуряваща чистотата на 

тротоара и прилежащите части и безопасността на гражданите. Констатираните 

нарушения бяха отстранени своевременно; 

 Извършен бе контрол на временните търговски обекти съгласно утвърдените схеми 

за разполагане на площад „Свобода” по време на организираните празници.  

 Периодично са извършвани проверки в търговски обекти, относно неплатени 

задължения за извършване на търговска дейност на открито на общински терен на 

територията на гр. Силистра; 

 Осъществен бе контрол по установяване на излезлите от употреба МПС на 

територията на гр. Силистра, в резултат на което са премахнати доброволно 57 бр.  

 Контрол за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски 

обекти без индивидуална схема, указваща заеманата площ и  пространственото 

разположение; 

 Извършени са проверки за притежаване и отглеждане на кучета на територията на 
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Община Силистра. Предупредени са собственици на домашни любимци да 

направят регистрация и да заплатят необходимите такси, съгласно Наредбите на 

Община Силистра.  

 Контрол относно забраната за допускане и разходжане на кучета в района на  

Дунавският парк.Има съствени фишове на нарушителите на забраната. 

 Оказано съдействие на Кметове и Кметски наместници за допуснати нарушения на 

територията на населените места по Наредбите на Община Силистра. 

Констатираните нередности са отстранени в срок.  

 Оказано съдействие на Дирекция „Правна” за връчване на призовки;  

 Оказано съдействие на Дирекция „УТОС” при Община Силистра за нарушения по 

Наредбите на Община Силистра; 

 Оказано съдействие  и контрол на ОП „Общински пазари”, включително във връзка 

с допуснати нарушения по паркирането в обхвата на „Синя зона”; 

 Оказано съдействие на дирекция „Икономика”, във връзка с допуснати нарушения 

от собственици на търговски обекти,  съгласно разпоредбите на Наредбите за 

търговски дейност и услуги на територията на Община Силистра; 

 Оказвано съдействие на отдел „Култура“, във връзка с осигуряване на добър ред и 

охрана при реализирането на мероприятия, тържества и празници. 

 Разглеждане на запитвания, сигнали, молби и жалби на граждани, вземане на 

отношение по тях и изготвяне на отговори, или препращането им до компетентните 

институции; 

 Във връзка със Заповед № 1134/ 10.07.2018 г. на Кмета на Община Силистра е 

оказано съдействие и даване на дежурства на контролно пропускателният пункт на 

входа на гр.Силистра 

 Във връзка със Заповед № 1902/ 06.12.2018г. на Кмета на Община Силистра е 

оказано съдействие при провеждането на манифестации. 

 Оказано съдействие на РПУ – Силистра при изпълнението им на служебни 

задължения. 

 През посочения период на обявения телефон за сигнали на граждани са постъпили 

94 бр. сигнали за нарушения по Наредбите на Община Силистра. По тях е взето 

отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна 

информация до подателите.  

През изтеклата 2018г. са извършени проверки по 79 заведени жалби, сигнали, 
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молби, искания и писма на граждани и други институции, от които 79 са 

приключени. 

 Установените нарушения, във връзка със спазване разпоредбите на 

горецитираните наредби за отчетния период са както следва:  

 

         І. Наредба за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра  

Предупредителни протоколи – 36бр. 

Констативни протоколи –241бр.  

Глоба с фиш –477бр.  

Глоба с фиш Серия А-3бр. 

 

           ІІ. Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра 

Предупредителни протоколи –7бр. 

Констативни протоколи –35бр.  

Глоба с фиш –1бр.  

 

  ІІІ. Наредба за организация на движението на територията на Община 

Силистра 

Констативен протокол –  27бр. 

Протокол за предупреждение – 4бр.  

Глоба с фиш Серия А - 1бр. 

Глоба с фиш Синя зона – 2бр. 

 

ІV. Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 

Община Силистра 

Констативен протокол – 1бр. 

 

V. Наредба за рекламна дейност на територията на Община Силистра  

Констативни протоколи –  1бр.  

Предупредителни протоколи-4бр. 

 

 VІ. Наредба за определяне и администриране на местните такси цени и услуги 

на територията на Община Силистра 

Констативен протокол –5бр. 

 

 VІІ. Наредба за придобиване, притежаване и стопанисване на кучета и 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Силистра 

Констативен протокол –31бр. 

Предупредителен протокол – 4бр. 

Глоба с фиш Серия А-4бр. 

  

VІІІ. Наредба за условията и реда за изхърлянето,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 
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територията на Община Силистра 

Констативни протоколи-42бр. 

 

В заключение на отчетения годишен период за дейността на общинския 

инспекторат следва да се отбележат следните факти и обстоятелства, които в значителна 

степен създават трудности при изпълнение на  оперативните задачи на отдела, а именно: 

 При изпълнение на задачите си, инспекторите в отдела срещат затруднения по 

отношение на обхвата на територията на Община Силистра, тъй като в повечето случаи се 

налага да се извършват проверки по подадени жалби и сигнали на граждани в населените 

места на кметства в Общината, като същевременно се оказва съдействие на всички отдели 

и дирекции при извършване на съвместна контролна дейност, което създава реални 

затруднения от гледна точка на числения състав на отдела.  

В процеса на дейността се наложи, по необходимост, един от инспекторите в отдела 

да изпълни административни функции по отношение администриране на  дейността на 

инспекторите в отдела, а именно координиране на извършваните проверки, изготвяне на 

отговори по сигнали, жалби и писма на граждани и други институции, в което число е и  

завеждане на месечни отчети. 

 В предвид горното и увеличаващия се работен обем в отдела, считам, че е налице 

необходимост от увеличаване на числения състав, което ще допринесе  за осъществяване 

на по-ефективен контрол за постигане на оптимални резултати. 

 С така изложения доклад считам, че отделът е изпълнил компетентно задълженията 

си по възложените задачи, възникнали в процеса на работа, а именно взаимодействие  с 

отделите и дирекциите в Общината и други институции, включително оказване на 

съдействие на гражданите на територията на Община Силистра, когато техните законни 

права и интереси са нарушени, като съдейства за тяхното предотвратяване и отстраняване. 

 

 

 

 
 


