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ДО 

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

 

МОТИВИ 
за 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  
(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия 

нормативен акт:  
Изменението на наредбата е мотивирано от необходимостта за съкращаване на 

срока в процедурата по принудително премахване на излезлите от употреба МПС и 

доуточняване кои автомобили се считат за излезли от употреба, с цел оптимизиране 

на цялостния процес по глава четвърта, раздел втори „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 

ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“. 
 

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата:  
Оптимизиране на действащата нормативна уредба с цел подобряване на 

организацията на работата в отдел „Инспекторат“ 
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  
За прилагането на настоящата промяна в Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства. 
 

4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата:  
Подобряване на условията за опазване на околната среда на територията на 

Община Силистра.  
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Предлаганото изменение на Наредбата не е в противоречие на нормативен акт от 

по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз. 

 



На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 

Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 30 дневен 

срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Общински 

съвет - Силистра да направят писмени предложения и да изразят становища по 

проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Силистра или 

изпратени на електронен адрес: obs@silistra.bg 
 

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища 

по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при директор Дирекция 

„Финанси” в ст. 412 на общинската администрация. 
 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

д-р Юлиян Найденов 

Кмет на Община Силистра 

 
 

 

 

Съгласували: 

 

Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра                      …………………………. 

 

 

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

 

 

Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“               …………………………. 

 

 

Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“                    …………………………. 

 

 

Изготвил: Валери Великов – началник отдел „Инспекторат“     …………………………. 

 

                    Валерий Недев, ст. юрисконсулт                                 …………………………. 


