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НАРЕДБА 
 

 

за организация на движението на територията на Община Силистра 
 

 

(Приета с решение № 1114 по Протокол № 34 от 25.03.2010 г. на Общински съвет – Силистра,  

изм. и доп. - Решения №№ 1294 и 1295 по Протокол № 38 от 29.07.2010 г., изм. и доп. – Решение 

 № 1365 по Протокол № 40 от 30.09.2010 г., изм. и доп. - Решение № 1450 по Протокол № 42 от 
25.11.2010 г., изм. и доп. - Решение № 554 по Протокол № 24 от 30.05.2013 г., изм. и доп. с 
Решение № 785 по Протокол № 31 от 31.10.2013г., изм. и доп. – Решение № 950 по Протокол № 36 
от 27.02.2014 г., изм. и доп. – Решение № 951 по Протокол № 36 от 27.02.2014 г.на Общински 

 съвет-Силистра, изм. и доп. – Решение № 993 по Протокол № 37 от 27.03.2014 г.на Общински    
съвет-Силистра, изм. и доп. с Решение № 379 по Протокол № 18 от 22.12.2016 г. на ОбС   
Силистра, изм. и доп. с Решение № 934 по Протокол № 45 от 27.12.2018 г. на ОбС – Силистра, 
изм. и доп. с Решение № 341 по Протокол № 11 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра, 
изм. и доп. с Решение № 478 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра ) 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

Чл.1.   Тази   наредба   урежда   правилата,   ограниченията   и   забраните,   свързани   с 

организацията на движението на пътни превозни средства /ППС/ на територията на община 

Силистра. 

Чл.2. На територията на община Силистра /ОС/ границите на „Синя зона” са определени в 

„Приложение №1”. 

Чл.3. /1/. Временни забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или 

участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на Кмета на ОС за определен срок в следните 

случаи : 

1.за извършване на планирани ремонти; 

2.природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до 

възникване на опасност за сигурността на движението; 

3.организиране на търговия на открито; 

4.провеждане на масови спортни и културни мероприятия; 

5.провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия; 

6.за снимане на филми и реклами; 

/2/. Лицата, организатори на мероприятията по ал. 1, т. 3, т. 4 и т.6 , подават молба до Кмета 

на ОС не по-късно от 10 дни преди провеждане на мероприятието. 

/3/. Организаторите на проявите по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат  за предоставената им 

услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената на услугата се определя 

съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета 

от Общински съвет - Силистра. 

/4/. Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал.1, се закриват за 

срока на забраната. 

/5/. Забраните по ал.1 се сигнализират по съответния ред.
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ГЛАВА  ВТОРА 

 
Движение на пътни превозни средства 

 
Раздел  I 

 
Организиране на движението 

 
Чл.4. /1/. За организиране на движението по пътищата в населените места от ОС се изготвя 

Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно- 

транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по 

редовните   и   допълнителните   линии   за   обществен   превоз   на   пътници,   пешеходното   и 

велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години. За 

организиране на движението по пътищата извън границите на населени места се изготвя проект за 

организация на движението (ПОД). 

/2/. Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на Генерален план за 

организация  на  движението  /  ГПОД  /  за  част  от  територията  на  гр.Силистра  –  район,  зона, 

жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на 

общинската   администрация.   Той   съдържа   всички   елементи,   изискващи   се   за   ГПОД,   но 

специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие. 

/3/. При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на Наредба 

№ 1/17.01.2001 г. на МРРБ, за организиране на движението по пътищата. 

/4/. Кметът възлага изработването на ГПОД, ПОД и ГПОД за части от територията по реда 

на Закона за обществените поръчки. 

/5/. Проектите се разглеждат, обсъждат и приемат в Общинския експертен съвет по 

устройство на територията /ОЕСУТ/. Съгласуваните проекти се представят за разглеждане и 

одобрение от Общински съвет Силистра. 

/6/. Приетите проекти се одобряват от Кмета на ОС. 

/7/. Актуално копие от плановете се съхраняват в Дирекция “Устройство на територията” и 

КБД при ОС. 

 
Раздел  II 

 
Скорости на движение 

 
Чл. 5. Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на 

територията на ОС е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 “Начало на населено 

място” и Д 12 “Край на населеното място”. 
 

 
 

Раздел  III 

 
Организиране и регулиране на движението по улиците 

 
Чл.6. /1/. За организиране и регулиране на движението по улиците се използват 

самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и 

други средства за регулиране и сигнализиране. 

/2/. Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, 

се изработват в съответствие с нормативните актове. ГПОД на населеното место и ГПОД за части  

от него се съгласуват с ОД на МВР - Силистра. 
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/3/. Община Силистра създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за 

съществуващите на територията на ОС пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички 

промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им. 

Чл.7. /1/. Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по 

проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове. 

/2/. Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на 

чието име са съгласувани проектите. 

Чл.8. Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на 

Общината се извършва автоматично. 

Чл.9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни 

тела, отговарящи на последните технологични изисквания. 

Чл.10.   /1/.   Лицето,   поддържащо   светофарните   уредби,   е   длъжно   да   отстранява 

възникналите повреди по тях, от момента на подаване на сигнала от КБД или от дежурния в ОД на 

МВР – Силистра до 60 /шестдесет/ минути от подаване на сигнала; 

/2/. Контролът по ал. 1 се осъществява от Сектор “Пътна полиция - КАТ” – Силистра. 

Чл.11. /1/. В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни 

произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими 

на работа : 

1. денонощен; 

2. на жълто мигане от 22.00 до 06.00 часа. 

/2/.  Конкретните  режими  на  работа  се  определят  от  Кмета  на  ОС,  по  предложение  на 

Комисията по безопасност на движението при ОС / КБД /. 

Чл.12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на 

ППС се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции ф 300 мм на конзоли, 

изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон. 

Чл.13. Всички предложения по този раздел се отправят до КБД при ОС. Те се разглеждат и 

решават в едномесечен срок. 

 
 

Раздел  IV 

 
Осигуряване на движението по улиците 

 
Чл. 14. /1/. При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата 

инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество – собственик или ползвател на 

съоръженията, е длъжно преди започване на работа по отстраняване на аварията, да вземе всички 

необходими   мерки   за   обезопасяване   движението   на   ППС   и   на   пешеходците,   съгласно 

нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми Общината, ОД на МВР - Силистра и 

средствата за масово осведомяване. 

/2/. В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа, дружеството по 

ал. 1 писмено уведомява Кмета и представя Проект за временна организация на движението(ВОД) и 

график за работа. 

/3/. След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал.1, експлоатационното 

дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите 

пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. 

Чл.15. /1/. За извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по прилежащите към 

улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на част от тротоара. В този 

случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за 

движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 /два/ 

метра. 

/2/. По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за 

целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на улицата. В 
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проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел или лента за 

движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 /два/ 

метра. 

/3/. Заемането на цялото пътно платно и тротоари за извършване на работи по чл. 14, ал. 1 

се извършва с решение на Общинския съвет. 

/4/. В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на 

заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите. 

Чл. 16. В случаите по чл.14 лицата, извършващи СМР, сключват договор с Кмета или 

упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, публична общинска 

собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за качественото почистване и 

възстановяване  в  експлоатационно  състояние  на  пътното  платно  и/или  тротоара;  засегнатите 

пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от ОС. 

Чл. 17. (1) (Изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) За 

ограничаване на скоростта на движение на МПС върху платната за движение се изграждат или 

монтират изкуствени неравности по реда на Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. за условията за 

изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други 

средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, издадена от МРРБ и 

МВР (обн., ДВ, бр. 56 от 24.07.2012 г.). 

(2) (Изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Отклоненията и 

препятствията по ал. 1, разположени напречно на платното за движение, се изграждат или монтират 

по първостепенната и второстепенната улична мрежа съгласно проект, както следва: 

1. когато улицата преминава покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски и 

спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и други обекти за 

масово събиране на хора; 

2. на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания (зрителни, слухови или 

двигателни); 

3. на входовете и изходите на обособени и сигнализирани жилищни зони, паркинги, гаражи, 

фериботи; 

4. на участъци от улицата с концентрация на ПТП, причината за които е превишената или 

несъобразената с пътните условия скорост на движение от водачите на МПС. 

(3) (Нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Отклоненията и 

препятствията по ал. 1, разположени напречно на платното за движение, се изграждат или монтират 

върху платното за движение при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. 

Чл. 18. /1/. За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за 

ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на 

пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците  могат да се 

поставят предпазни ограждения /верижен или тръбно-решетъчен парапет/, антипаркингови 

елементи или бетонови саксии. 
/2/. Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на 

подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС. 
Чл. 19. (1) (Изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 

Изпъкнали изкуствени напречни неравности и повдигнати пешеходни пътеки за ограничаване на 

скоростта на движение на МПС, и предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, 

антипаркингови елементи или бетонови саксии) се изграждат или монтират и поставят от Община 

Силистра по предложение на Комисията по безопасност на движението по пътищата, след 

утвърждаване от кмета на общината. 

(2) (Доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) За изработването, 

доставката, изграждането или монтирането и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за 

тяхната поддръжка, се сключва договор с физическо или юридическо лице, или кметът на Община 
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Силистра възлага изпълнението им на Общинско предприятие „Дръстър“, при спазване на 

действащото законодателство. 

Чл. 20. (Изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 

Община Силистра създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за изградените или 

монтирани изкуствени напречни неравности и повдигнати пешеходни пътеки за ограничаване на 

скоростта на движение на МПС, и за поставените предпазни ограждения по улиците и пътищата на 

територията на общината. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от 

настъпването им. 
Чл.21. Забранява се : 
1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни 

ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление, настилки на улиците, 

напречни неравности, подлези, надлези, съоръжения по спирките; 

2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на 

установения за това ред; 

3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за 

пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни 

материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения; 

4. маркирането на реклами върху платното за движение; 

5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в 

т.ч. столове, маси, щайги, стълбчета) върху платната за движение; 

6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения; 

7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи  

между тях; 

8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, 

върху тротоарите и в пешеходни подлези, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на 

пешеходците съответно най-малко 2,00 м върху тротоара и най-малко 4,00 м в пешеходния подлез; 

9. поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на ППС по редовните 

линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак, навес за пътници, павилиони за 

продажба на превозни документи и вестници, а за крайните станции – и павилион за обслужване 

на персонала на дружеството-превозвач; 

10. поставянето върху тротоарите и в пешеходните подлези на всякакви предмети и 

съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците. 

 
 

Раздел  V 

 
Движение на велосипедисти 

 
Чл. 22. (1) (Изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 

Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони – само при 

наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин. 

(2) (Нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Водачът на 

велосипед е длъжен: 

1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през 

тъмната част на денонощието и при намалена видимост; 

2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. 

(3) (Нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) За да участва в 

движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има 

изправни: 

1. спирачки; 

2. механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал; 
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3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен 

светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина 

отзад; 

4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата. 

 

 

Раздел VA 

 

Движение на индивидуални електрически превозни средства  

(Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 

 

Чл. 22а. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра)  

(1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен: 

1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост 

светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно 

забелязан; 

2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – 

възможно най-близо до дясната граница на платното за движение; 

3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява 

индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини; 

4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално 

електрическо превозно средство; 

5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години. 

(2) На водача на индивидуално електрическо превозно средство е забранено: 

1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е 

над 50 км/ч; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура; 

2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 „Забранено е влизането на велосипеди“; 

3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 „Пътна лента или платно за движение 

само на превозни средства от редовните линии“; 

4. да развива скорост, по-висока от 20 км/ч; 

5. да превозва други лица; 

6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или 

двуколесно пътно превозно средство; 

7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка; 

8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за 

него; 

9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното 

средство или създават опасност за другите участници в движението; 

10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци; 

11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно 

средство. 

(3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно 

средство е: 

1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално 

разрешена скорост до 50 км/ч; 

2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи. 

(4) За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всяко 

индивидуално електрическо превозно средство трябва да има изправни: 

1. спирачки; 

2. механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал; 

3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство 

за излъчване на червена светлина отзад. 
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(5) Определянето на задължителните зони за паркиране на индивидуалните електрически 

превозни средства на територията на община Силистра, включително и максимално допустимия 

брой паркоместа, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване, се извършва със 

заповед на кмета на Община Силистра, след предложение на Комисията по безопасност на 

движението по пътищата. 

 

Чл. 22б. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) За 

управление на индивидуално електрическо превозно средство не се изисква правоспособност на 

водача, съгласно чл. 150 от Закона за движението по пътищата. 

Чл. 22в. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра)  

(1) Лицата, които бутат индивидуално електрическо превозно средство, се считат за 

пешеходци по смисъла на чл. 107 от Закона за движението по пътищата. 

(2) Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да 

бъдат използвани, лицата, бутащи индивидуално електрическо превозно средство, са длъжни да се 

движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница. 

 

 

 

 

 

Раздел  VI 

 
Движение на ППС с животинска тяга 

 
Чл.23.  ППС  с  животинска  тяга  се  допускат  за  движение  по  улиците,  отворени  за 

обществено ползване на територията на ОС, след като бъдат регистрирани. 

Чл.24. /1/. ППС с животинска тяга се регистрират на територията на община Силистра в 

кметството по местоживеене на собственика. 

/2/. Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмено заявление, 
подадена от собственика до Кмета на Общината. 

/3/. Кметът на Общината в едноседмичен срок разглежда подаденото заявление и при 

наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър, /приложение № 2/, 

ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се издава регистрационен 

талон по образец /приложение № 3/. 

Чл.25. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДП, 

както и с престилки за животинските отпадъци. 

 
 

 

 

Раздел  VII 

 

Ограничения на движението на ППС 

 

 Чл. 26. (1) Забранява се: 

1. Влизането в синята зона на автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона от 

08.30 до 17.30 часа през делнични дни. 

2. (Изм. – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра, изм. – Решение № 993 от 

27.03.2014 г. на ОбС – Силистра, изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра) Влизането в синята зона за товаро-разтоварна дейност или на аварийни групи 

(извършващи ремонт, поддръжка и монтаж на съоръжения) без заплащане на съответната такса или 

месечен абонамент (съгласно Приложение № 1 от Наредбата за определяне и администриране на 
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местните такси и цени на услугите в Община Силистра). Въвежда се времево ограничение за 

извършване на товаро-разтоварната дейност – до 15 минути на обект. Пропуските се издават от 

Кмета на Община Силистра. 

3. Движение на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, детски и спортни 

площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища. 

(2) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за : 

1.автомобилите със „специален режим на движение”, а именно Спешна медицинска помощ, 

„Главна   дирекция   „Пожарна   безопасност   и   защита   на   населението”,   „Главна   дирекция 

„Национална полиция”, „Автомобилна администрация”, Народно събрание, Национална служба за 

охрана, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на 

Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба "Сигурност - военна 

полиция и военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и други служби на 

Министерството  на  вътрешните  работи,  определени  от  министъра  на  вътрешните  работи. 

Забраните по ал. 1 не важат за изброените ППС единствено в случай, че се ползват при доказана 

служебна необходимост и подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или 

червена светлина и специален звуков сигнал. 

2. специализираните автомобили на фирмите за поддържане на чистотата, използвани при 

изпълнение на задачите им по договорите с ОС, както и специализираните автомобили /по списък, 

одобрен  от  Кмета  на  ОС/,  ползвани  за  разделно  събиране  на  отпадъците  от  опаковки  на 

територията на ОС; 

3. специализираните автомобили на експлоатационните дружества – собственици или 

ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, 

използвани при отстраняване на аварии; 

4. автомобилите на „Домашен социален патронаж – Силистра” – при изпълнение на 

служебните им задължения; 

5. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по: поддържане на улиците, 

поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и 

уличното осветление, поддръжка на зелената система; 

6. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално-охранителни 

системи. 

7. (изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) автобуси, 

изпълняващи случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение – за престой на автобусна 

спирка „Центъра” до 5 мин. за слизане / качване на пътниците. 

 (3) (Доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Изключение от 

забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се допуска срещу пропуск: 
1. за товарни автомобили и строителни машини за извършване на строителни работи - за 

срока на одобрения график за строителство. 
2.  за  автобуси,   изпълняващи  "случаен  превоз"  на  пътници,  обслужващи    сватби, 

абитуриентски тържества и други подобни. 
3. За товарни автомобили с обща маса над 3,5 тона, зареждащи търговски обекти – за 

времето от 17.30 до 08.30ч. 
(4).( Отменя се - Решение № 993 от 27.03.2014 г. на ОбС – Силистра ) 
(5). Общината създава и поддържа в актуално състояние регистър за всички издадени 

пропуски. 

Чл. 26а (Нов с Решение № 379 от 22.12.2016 г. на ОбС Силистра) Транзитното преминаване 

към ГКПП-Силистра на моторните превозни средства - категория N3, предназначени за превоз на 

товари, с технически допустима максимална маса над 12 t, за времето от 00:00ч. – 24:00ч., се 

осъществява, чрез  контролно пропускателен режим от служители на ОДМВР-Силистра и Община 

Силистра, на контролно пропускателен пункт в началото на гр.Силистра по път I-7, км 2+498. 

 Чл. 26б. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) На водача на 

двуколесно пътно превозно средство, с изключение на индивидуално електрическо превозно 

средство, е забранено: 
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1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство; 

2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава 

педалите, с които контролира превозното средство; 

3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за 

него; 

4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство 

или създават опасност за другите участници в движението; 

5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана 

не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години. 

Чл. 26в. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Забранява се 

тегленето на индивидуални електрически превозни средства, на двуколесни пътни превозни средства 

и на мотоциклети с кош, и използването им за теглене. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА  ТРЕТА 

Обществен превоз на пътници 

Раздел  I 

Обществен превоз на пътници по редовни линии на градския транспорт 

 
Чл. 27. Движението на масовия градски транспорт се организира в съответствие със Закона 

за автомобилните превози и ГПОД. 

Чл. 28. /1/ Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по 

редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на 

сигнализираните за тази цел спирки. 

/2/. Когато спирките са оформени в специално уширение на пътното платно, водачът на 

нерелсовото превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския 

транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най-близо  

до границата на платното за движение. 

 

 

Раздел  II 

 
Обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии 

 
Чл.29. Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни 

линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за слизане 

и  качване  по  желание  на  пътниците,  така,  че  да  не  затрудняват  останалите  участници  в 

движението. 

Чл.30. Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията 

на Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТИТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, като се отразяват в 

ГПОД по съответния ред. 
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Раздел  III 

 
 

Таксиметров превоз на пътници 
 
 

 

места 

Чл. 31. /1/. Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта 

 
/2/. Местата по ал.1 се определят с решение на Общинския съвет. 

/3/.  Определените  места  по  ал.1  могат  да  се  ползват  от  всички  превозвачи,  получили
разрешение за извършване на таксиметров превоз. 

Чл.32. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на спирките на 

пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския 

транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават 

затруднения за останалите участници в движението. 
 

 

 

 

 

Раздел  IV 

 

 
Обществен превоз на пътници по редовните линии на 

междуселищен и международен транспорт 

 
Чл.33. /1/. Започването/завършването на курсовете от автобусите за обществен превоз на 

пътници по редовните линии на междуселищния и международен транспорт на територията на ОС 

се разрешава само от автогари, отговарящи на изискванията на Наредба № 33 на МТИТС от 

03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България 

/2/. Местата на автогарите и автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена 

заповед на Кмета. 

Чл.34. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните 

автобусни линии на територията на гр.Силистра до и от автогарите се определя от Кмета на 

Общината.
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ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

ПАРКИРАНЕ  

Раздел  I 

Общи правила 

 
Чл.35. /1/. Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на община 

Силистра се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места по посока на 

движението. 

/2/. Престоят и паркирането са забранени: 

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или 

закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал; 

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението; 

3. в подлези, на мостове, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост; 

4. върху железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни 

движението на релсовите превозни средства; 

5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях; 

6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 

7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и 

пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено 

изпреварването; 

8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни 

средства, обозначена с пътен знак. 

9. върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти. 
10. в зоната на въведен режим за кратковременен престой и паркиране „Синя зона”, на 

обозначено  място  по  начин,  различен  от  пътната  маркировка,  както  и  без  заплащане  на 
съответната такса. 

/3/. Освен в посочените в ал.2 случаи паркирането е забранено: 
1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, 

където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни 

сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници; 

4. на места, определени за инвалиди; 

5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на 

които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи. 

/4/. По изключение се допуска спиране за престой и паркиране на моторни превозни 

средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на 

сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците. 

/5/. Местата по ал.4 се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на 

паркиране на ППС. 

/6/. Забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 

тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани 

ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 12 

пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с 

изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от Кмета. 

/7/. Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, 

тротоарните   плочници,   зелените   площи   и   другите   територии   за   обществено   ползване   с 

изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от Кмета . 
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/8/. На територията на Община Силистра се забранява нерегламентираното поставяне и/или 

разполагане  върху  улици,  площади  и  тротоари  общинска  собственост  на  всякакви  подвижни, 

неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват 

и/или   препятстват   преминаването,   спирането,   престоя   и/или   паркирането   на   ППС   и/или 

пешеходци. 

/9/. Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни, 

неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни подлежат на незабавно 

премахване и изземване от упълномощените представители на община Силистра без да е 

необходимо предупреждение или предизвестие. 

/10/. Контролът и оперативните действия по предходната алинея се организират и 

осъществяват от длъжностни лица на Общината, по ред и при условия определени с писмена 

заповед на кмета на Общината. 
 

 
 

Раздел  II 

 
Режим на платено паркиране на ППС 

Раздел II-I 

Режим на кратковременно платено паркиране – „Синя зона” 

 
Чл. 36. /1/ (Доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) На 

улици, площади и паркинги – публична общинска собственост, със заповед на Кмета на Общината, 
съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общински съвет - 
Силистра, може да се въвежда режим за кратковременно платено паркиране – „Синя зона” за леки 
автомобили, автобуси до 12 седящи места включително местото на водача и товарни автомобили с 
допустима максимална маса до 3,5 тона, валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 
17.30 часа. Максималната продължителност на времето за паркиране в режим „Синя зона“ е до 3 
(три) часа. 

/2/. Изменения и допълнения на списъка на улици, площади и паркинги общинска 
собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона” се 
извършват със заповед на Кмета. 

Чл. 37. ( Изм. с Решение № 993 от 27.03.2014 г. на ОбС – Силистра) Удостоверяването на 
заплащането и контрола на действителното време на паркиране на автомобили в „Синя зона” се 
регламентират в заповедта по чл. 36, ал. 1 от настоящата наредба. 

Чл. 38. Със заповедта по чл. 36, ал. 1 от настоящата наредба Кметът може да въведе 
временни и постоянни ограничения при паркиране в „Синя зона”. 

Чл. 39. Със заповед Кметът може да закрива временно или постоянно, частично или 
цялостно участъци от „Синя зона” в случаи на провеждане на заявени, по съответен ред, 
мероприятия от частен или обществен характер. 

Чл.  40.  Местата  за  паркиране  в  откритите  паркинг-зони  с  режим  на  кратковременно 
платено паркиране „Синя   зона” се обозначават хоризонтално с пътна маркировка, могат да се 
оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане, като се сигнализират 
вертикално с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за 
паркиране. 
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Раздел II-II 

 
Режим на платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент” 

 
Чл.41.  /1/.  На  улици,  площади  и  паркинги  –  общинска  собственост,  на  специално 

обозначени  за  това  места,  може  да  се  въвежда  режим  на  платено  паркиране  „Служебен 

абонамент”. 

/2/. Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен  

 абонамент” се утвърждава със заповед на Кмета. 

/3/.  Административни  и  обслужващи  звена,  които  изцяло  се  издържат  от  общинския 

бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, обозначени по съответния 

начин. 

/4/. Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал. 3 се 

определят със заповед на Кмета. 

/5/. Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент”, с цел 

провеждането на заявени по съответния ред в Общината мероприятия от частен характер, се 

допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 17.30 часа, но не по-късно от 

08.30 часа. 

/6/. Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 

08.30 до 17.30 часа. 

/7/. Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се допуска само за собственици, 

ползватели и/или наематели на нежилищни имоти с право на фиксирано место, обозначено по 

съответния начин. Не се допуска преотстъпване. 

 
 

Раздел  II-IIІ 

 
Режим на платено паркиране на МПС – „Дневна карта” 

 
Чл.41.а „Дневната карта дава право за ползване на „Синя зона” в рамките на работния ден”. 

/ виж Приложение № 5 /. 

 
 

Раздел ІІ-ІV 

 

Режим на платено паркиране на ППС за живущите в „Синя зона” – „Месечна карта” (Нов – 

Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) 

 
Чл. 41б. (Нов – Решение № 993  от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) На улици, 

площади и паркинги – общинска собственост, с въведен режим на кратковременно платено 

паркиране – „Синя зона”, Кметът на Община Силистра със заповед въвежда режим на платено 

паркиране на ППС, чийто ползватели са от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК) 

на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в „Синя зона”, и са с 

постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот. 

Чл. 41в. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Правото по 

чл.  41б  се  предоставя  на  физически  лица,  които  управляват  ППС  по  силата  на  право  на 

собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен 

адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди. 

Чл. 41г. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Лицата по 

чл. 41б и чл. 41в имат право да паркират ППС в границите на „Синя зона”, в която попада адресът 

на обособения жилищен имот. 
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Чл. 41д. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Правото на 

платено паркиране на ППС на живущите в „Синя зона” се установява с месечна карта, поставена 

на видно място в автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. 

Чл. 41е. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Месечната 

карта се издава за срок от един, три, шест или дванадесет месеца, след установяване на правото на 

лицето по чл. 41в и заплащане от същото на сума в размер, определен с решение на Общински 

съвет – Силистра. 

Чл. 41ж. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Правата по 

раздел ІІ-ІV на глава четвърта от настоящата наредба се прилагат за един автомобил на обособен 

жилищен имот. 

Чл. 41з. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Условията и  

реда за издаване на месечна карта са както следва: 

   1. Лицата, желаещи да ползват услугата „платено паркиране”, подават заявление по 

образец до директора на ОП „Общински пазари и паркинги”, в което декларират обстоятелствата, 

установяващи правото по чл. 41б и чл. 41в, и периода на ползване, съгласно чл. 41е от наредбата. 

   2. За установяване на обстоятелствата по чл. 41в, при подаване на заявлението лицата 

представят за справка следните документи в оригинал: 

а) лична карта или удостоверение за постоянно или продължително пребиваване; 

б) свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С.2.3, е идентичен 

с постоянния адрес на собственика на същото ППС. Ползвателите на ППС представят за справка 

свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, вписан в сектор С.3, е идентичен с 

постоянния адрес на ползвателя на същото ППС; 

в) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са 

собственици; 

г) документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения 

жилищен имот. 

3. Месечната карта се издава в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите 

документи и при спазване на изискванията по т. 1 и т. 2. 

4. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се 

предоставя 14-дневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за 

прекратяване на процедурата по издаване на месечна карта. 

5. Месечната карта се предоставя на лицето, подало заявлението, само след плащане за 

услугата в размера, определен с решение на Общински съвет – Силистра. 

6. При промяна на постоянен адрес с адрес, отговарящ на условията на чл. 41б и чл. 41в, 

лицето, ползващо услугата „платено паркиране”, подава ново заявление. 

7. При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по чл. 41б и чл. 41в, в 

рамките на срока на валидност на издадената месечна карта, на лицето се възстановява остатъкът 

от   еднократно   заплатената   от   него   цена   за   ползване   на   услугата   „платено   паркиране”. 

Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност. 

8. След изтичане на срока на валидност на издадената месечна карта за един, три, шест или 

дванадесет месеца, лицата, желаещи да продължат ползването на услугата, подават отново 

заявление, в което декларират обстоятелствата, установяващи правото по чл. 41б и чл. 41в, и 

периода на ползване, съгласно чл. 41е от наредбата. Останалите изискуеми документи по чл. 41з, 

т. 2 се представят при промяна в обстоятелствата. 

9. При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, 

са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено директора на ОП „Общински пазари и паркинги” 

за настъпилите промени. 

10. На лицата, декларирали неверни обстоятелства по чл. 41б и 41в и/или представили към 

заявлението документи с невярно съдържание, не се издава месечна карта за платено паркиране, 

като се информират компетентните органи. 
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11. В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства по чл. 41б и 

чл. 41в и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани 

промени в обстоятелствата и изискванията по т. 2 и т. 3, месечната карта се анулира. 

Чл. 41и. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Месечните 

карти по чл. 41д се издават, анулират и контролират от ОП „Общински пазари и паркинги” при 

условия и по ред, определени със заповед на Кмета на Община Силистра. 

Чл. 41й. (Нов – Решение № 993 от 27.03.2014 г. на Общински съвет – Силистра) Месечната 

карта не предоставя права за паркиране извън границите на зоната, за която е издадена и в която 

попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата „платено  

  паркиране” живеят. 

 

 

Раздел  III 

 
Режим на преференциално паркиране на ППС 

Раздел  III-I 

 
Режим на преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания (изм. с  Решение 

№ 478 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра ) 

 
 

 Чл.42. /1/. (изм.и доп. с Решение № 478 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. на Общински 
съвет – Силистра ) На улиците и паркингите – общинска собственост на територията на община 
Силистра, се осигуряват определен брой достъпни места за преференциално паркиране на 
автомобили на хора с увреждания. 
 /2/. (изм.и доп. с Решение № 478 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – 
Силистра) ) На улиците и паркингите с въведен режим за кратковременно платено паркиране 
„Синя зона“ на територията на община Силистра се осигуряват определен брой достъпни места 
за преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания за 2 (два) часа. 
 /3/. (Изм. – Решение № 993 от 27.03.2014 г., изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. 
на Общински съвет – Силистра, изм.и доп. с Решение № 478 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. 
на Общински съвет – Силистра ) Достъпните места за паркиране по ал. 1 и 2 към 
сгради/самостоятелни обекти се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход на 
сградата/самостоятелния обект, а когато няма техническа възможност за това, се разполагат на 
разстояние до 50 м от достъпния вход на сградата/самостоятелния обект. Достъпните места за 
паркиране на автомобили на хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Място за 
паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” и с пътна маркировка 
върху цялата площ на мястото за паркиране, изпълнена като син фон с изображение в средата на 
международния символ за достъпност в бял цвят. Пътният знак се поставя самостоятелно. 
 /4/. (изм.и доп. с Решение № 478 по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – 
Силистра ) Броят, разположението и обозначаването на достъпните места за преференциално 
паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркингите към сгради/самостоятелни обекти 
за обществено обслужване и към нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено 
предназначение са определени в приложение № 6 от настоящата наредба. 
 /5/. Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за 
преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в откритите паркинг-зони с 
режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона” и паркингите общинска собственост на 
територията  на  Общината  са  указани  в  „Приложение  №  7”  –  неразделна част  от  
настоящата наредба. 

/6/. (Изм. и доп. – Решение № 554 от 30.05.2013 г. на Общински съвет – Силистра, изм. и доп. 

– Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Картите за паркиране на 

правоимащите лица по чл. 99а от Закона за движението по пътищата, легитимиращи и 
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удостоверяващи правото на преференциално паркиране на местата, определени за превозни 

средства, обслужващи хора с увреждания, на територията на община Силистра, се издават, 

преиздават и анулират от Кмета на Община Силистра или оправомощено от него длъжностно лице. 

За издадените карти се води регистър. 
/7/. (Отм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 
/8/. При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва по реда на раздел 2.1. 
/9/.   ППС   на   "Общинска   служба   за   социални   услуги"(ОССУ)   към   Общината,   при 

извършване на дейности по обслужване на хора с увреждания или социално слаби могат да 

паркират безплатно в "Синя зона"  за времето на обслужване. 

/10/. ППС с надпис „Национална полиция”, „Автомобилна администрация”, "Пожарна 

безопасност и защита на населението", „Бърза помощ” и автомобилите, извършващи инкасова 

дейност, имат право да паркират безплатно в „Синя зона” за времето необходимо при и по повод  

  изпълнение на служебните им функции. 

Чл. 42а. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Вид на 

картите за преференциално паркиране в паркингите общинска собственост – открити, покрити и 

подземни, и в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона“ 

на автомобили, превозващи хора с  увреждания: 

1. картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се изготвят 

в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложение 

"Разпоредби относно модела на Общността на карта за паркиране за хора с увреждания" към 

Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998 г. относно картата за паркиране за хора с увреждания. 

  2. картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, са 

задължително ламинирани, с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за 

паркиране трябва да бъде светлосин, с изключение на белия знак за "лице с увреждания", който 

трябва да бъде на тъмносин фон. 

Чл. 42б. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 

Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, 

превозващи хора с увреждания, в паркингите общинска собственост – открити, покрити и подземни, 

и в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона“: 

1. картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, трябва да бъде 

разделена вертикално на две части – отпред и на гърба. 

2. визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картата 

за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, в паркингите общинска 

собственост – открити, покрити и подземни, и в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно 

платено паркиране „Синя зона“, е както следва: 

а) лявата част отпред трябва да съдържа: 

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон; 

- дата на изтичане валидността на картата за паркиране; 

- серийния номер на картата за паркиране; 

- името и печата на издаващия орган/организация. 

б) дясната част отпред трябва да съдържа: 

- с главни букви думите „КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ на 

български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране“ на други 

езици; 

- думите „Модел на Европейските общности“ на български език; 

- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, 

символизиращи Европейския съюз. 

в) лявата част на гърба трябва да съдържа: 

- фамилията на притежателя; 

- първото (първите) име (имена) на притежателя; 

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак; 

- снимка на притежателя. 
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г) дясната част на гърба трябва да съдържа: 

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално 

паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания на обозначените за това места; 

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така 

че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка. 

д) данните се въвеждат на български език. 

Чл. 42в. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Начин на 

обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при преференциално паркиране на специално 

обозначените за тази цел места в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено 

паркиране „Синя зона“: 

1. непосредствено при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено 

паркиране „Синя зона“ на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя 

в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с 

изображението на международния знак "лице с увреждания" на плътен тъмносин фон да се вижда 

изцяло. 

2. при неизпълнение на посочените условия в т. 1, ППС, престояващо или паркирано върху 

специално обозначените места за преференциално паркиране в откритите паркинг-зони с режим на 

кратковременно платено паркиране „Синя зона“ на автомобили, превозващи хора с увреждания, 

може да бъде принудително преместено по реда на чл. 45 от настоящата наредба. 

 

 

Раздел III-II 

 

Режим на преференциално паркиране на изцяло електрическите превозни средства, 

електрическите превозни средства с горивна клетка и двуколесните пътни превозни средства 

(Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 

 

Чл. 42г. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра)  

(1) На територията на община Силистра изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС), 

електрическите превозни средства с горивна клетка (ЕПСГК) и двуколесните пътни превозни 

средства паркират безплатно, като за двуколесните ППС се определя 1 (едно) паркоместо от общия 

брой на местата за паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено 

паркиране „Синя зона“. Редът за определяне на местата за зарядни станции на ИЕПС се определя със 

заповед на кмета на Община Силистра. 

(2) Изцяло електрическите превозни средства имат право безплатно да престояват за заряд на 

техните батерии, но не повече от 4 (четири) часа, в паркингите общинска собственост – открити, 

покрити, подземни, в които е инсталирана зарядна станция. 

Чл. 42д. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Правото на 

изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС) и ЕПСГК да паркират в режим на безплатно 

паркиране се удостоверява с надлежно издаден талон, поставен на предното стъкло на превозното 

средство. Талонът се издава от кмета на Община Силистра или оправомощено от него длъжностно 

лице на собственик на изцяло електрическото превозно средство или на собственик на ЕПСГК. За 

издадените талони се води регистър. 

Чл. 42е. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра)  

(1) Видът на талона за безплатно паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) 

или на ЕПСГК и задължителната информация, съдържаща се в него е, както следва: 

1. размер на талона – 60 мм на 90 мм, ламиниран; 

2. талонът е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение; 

3. задължителната информация, която талонът съдържа, е: 

а) герба на Община Силистра; 

б) надпис „изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС)“ или „електрическо превозно 

средство с горивна клетка (ЕПСГК)“; 
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в) пореден номер и дата на издаване; 

г) регистрационен номер на ИЕПС или ЕПСГК; 

д) собственика на ИЕПС или ЕПСГК. 

(2) Талонът за безплатно паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или 

ЕПСГК се поставя на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство 

по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Непоставянето на талона по посочения 

начин, води до налагане на санкция по общия ред. 

 

Чл. 42ж. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра)  

(1) Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 42д, подават заявление по образец до кмета на 

Община Силистра, към което прилагат: 

1. документ, удостоверяващ платена застраховка „Гражданска отговорност“ на изцяло 

електрическо превозно средство (ИЕПС) или на електрическо превозно средство с горивна 

клетка (ЕПСГК); 

2. копие на свидетелство за регистрация – част I на изцяло електрическо превозно средство 

(ИЕПС) или на електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК); 

3. лична карта – за справка. 

(2) Талоните за безплатно паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на 

електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) се издават в срок до 14 дни, след 

подаване на необходимите документи. 

(3) Талонът за безплатно паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на 

електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) се предоставя на лицето, подало 

заявлението. 

 

Раздел  IV 

 
Режим на привилегировано паркиране на ППС 

Раздел  IV-I 

Режим на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди 

 
Чл.43. /1/На територията на Общината, с решение на Общинския съвет по улици, площади 

и паркинги общинска собственост се определят места за привилегировано паркиране на ППС за 

служебни нужди. 

/2/Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди на територията на 

Общината е валиден само в работни дни от 08.30 до 17.30 часа. 

/3/Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди се прилага 

единствено по отношение на ППС, обслужващи лица на изборна длъжност в Общински съвет – 

Силистра и Общината за времето на техния мандат. 

/4/Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи 

и по отношение на ППС, които са собственост на Общината и/или се ползват от административни 

и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на Общината. 

/5/Привилегиите на правоимащите лица по ал.3 и ал.4 се легитимират и удостоверяват със 

служебни карти. 

/6/Не се допуска преотстъпване на трети лица на привилегиите по ал.3 и ал.4, както 

безвъзмездно, така и срещу заплащане. 

/7/Списъкът  на  лицата  по  ал.3  се  изготвя,  изменя  и  актуализира  от  Председателя  на 

Общинския съвет, а списъкът по ал. 4 от Кмета. 

/8/.(Изм. – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра)  Списъкът по предходната 

алинея, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя текущо на 

ОП „Общински пазари и паркинги”, което организира и извършва оперативните действия по 
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изработването, активирането и контрола на картите за привилегировано паркиране на територията 

на Общината. 

/9/Видът на служебните карти за привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди по 

ал.5, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, 

обслужващи служебни лица при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно 

платено паркиране „Синя зона” и паркингите общинска собственост на територията на Общината 

са указани в „Приложение № 9” – неразделна част от настоящата наредба. 
 

 
 
 

Раздел  IV-II 

 
Режим на привилегировано паркиране на ППС, 

обслужващи дипломатически представителства 

 
Чл.44.  Привилегировано  паркиране  на  дипломатически  ППС  по  улици,  площади  и 

паркинги общинска собственост, се извършва на специално определени за целта места, 

сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка като редът и условията за определяне и ползване 

на местата за паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства се определя със  

 заповед на Кмета. 

 

Раздел  V 

 
Принудително преместване на неправилно паркирани ППС 

 
Чл.45. /1/. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за 

преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни 

административни мерки: 

1. (изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) преместване на 

паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от 

него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото 

преместване. За новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско 

управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка 

на лицето или организацията, поискала преместването.; 

2. (изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) преместване 

на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения 

от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на 

места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на 

паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно 

преминаването на другите участници в движението, както и в случаите когато превозното средство 

е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС, 

превозващи хора с увреждания. Длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба 

уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът, 

за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с 

преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което 

може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се 

съставя акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на 

уведомяването на районното полицейско управление. 

/2/. Принудително преместените ППС се транспортират до специално определен паркинг на 

територията на Общината и се освобождават от там след заплащане на разноските по 

отстраняването, транспортирането и паркирането. 
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/3/.   Контролът   по   спазването   на   правилата   за   паркиране,   както   и   дейността   по 

принудително преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от служби за 

контрол, определени с нарочна писмена заповед от Кмета, издадена на основание и в изпълнение 

на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата. 

/4/. Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на 

Общината се организира и осъществява по ред и при условия определени със заповед на Кмета , 

издадена на основание и в изпълненеие на чл.167 и следващите от Закона за движението по 

пътищата. 

/5/. (Изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Размерът на 

сумите за разноски и такси, дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи на 

принудително преместените ППС са фиксирани и се определят с решение на Общинския съвет. 
 
 

Раздел  VI 

 
Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването 

на техническо средство („скоба”) с чл. 46 - 48 (Нов – Решение № 951 от 27.02.2014 г. на 
Общински съвет-Силистра) 

 
Чл.46. (Отм. – Решение № 785 от 31.10.2013г. на Общински съвет-Силистра) 

Чл.46. (Нов – Решение № 951 от 27.02.2014 г. на Общински съвет-Силистра) 

(1) Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство („скоба”), 

таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на 

блокираните ППС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на 

Кмета на Община Силистра, издадена на основание чл. 167 от Закона за движението по пътищата. 

(2) Конструкцията на скобата и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не 

се нанасят повреди на ППС. 

(3) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от 

упълномощените за това. 

(4)  (  Изм.  с  Решение  №  993  от  27.03.2014  г.)  Размерът  на  таксата,  дължима  от 

собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС чрез 

използването на техническо средство („скоба”) е фиксиран и се определя с решение на Общински 

съвет – Силистра по предложение на директора на ОП „Общински пазари и паркинги”. 

(5) Предложението по предходната алинея се утвърждава от Кмета на Община Силистра и 

влиза в сила след приемането му от Общинския съвет. 

Чл.47.  (Отм. – Решение № 785 от 31.10.2013г. на Общински съвет-Силистра) 

Чл.47. (Отм. с Решение № 78/11.07.2017 г. по АД 116/2017 г. на Административен съд 

Силистра). 

Чл.48.  (Отм. – Решение № 785 от 31.10.2013г. на Общински съвет-Силистра) 

Чл.48.  (Нов  –  Решение  №  951  от  27.02.2014  г.  на  Общински  съвет-Силистра)  Не  се 

задържат  принудително  и  не  се  отстраняват  чрез  принудително  преместване  автомобили  със 

„специален режим на движение” – с надпис „Национална полиция ”, „Автомобилна 

администрация”, „Пожарна безопасност и защита на населението”, „Бърза помощ”, и автомобили, 

извършващи инкасова дейност. 
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ГЛАВА  ПЕТА 

Контрол и санкции 

Раздел  I 

Общи положения 
 

 Чл.49. Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от: 

1. Кмета на Общината и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица. 

2. Лица, определени и упълномощени с решение на Общинския съвет. 

3. (изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Директора на ОД 

на МВР – Силистра и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица. 

 Чл.50. /1/. За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали 
нарушението  се  наказват  с  глоба  в  размер  до  500  /петстотин/  лева,  ако  за  констатираното 

нарушение не е предвидено друго наказание. 

/2/. За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при 

извършването им, органите по чл.49 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лева. 

/3/. Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише 

фиша по ал.2, се съставя акт по реда на чл.54 ал.2 от настоящата наредба. 

Чл.51. /1/. Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов 

подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за 

извършеното нарушение. 

/2/. Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря 

за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за 

извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. 

Чл.52. /1/. Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от  

длъжностните лица, определени от органите по чл.49. 

/2/. Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила до доказване на 

противното. 

/3/. Наказателните постановления се издават от кмета на община Силистра или определени 

от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица. 

/4/. За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и 

обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се 

прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

Чл.53. Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване 

дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер 

до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева. 

 
Раздел  II 

 
Санкции при неправилно паркиране 

 
Чл.54. /1/. При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на 

извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с 

фиш в размер до 50 /петдесет/ лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: 

за самоличността на упълномощеният от община Силистра служител, наложил глобата; за 

самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и 

за размера на глобата. Фиша се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато 

е съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя заплатил глобата доброволно, се 

дава екземпляр от фиша. 
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/2/. На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената 

му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт. 

/3/. Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в 

отсъствие на нарушителя. В този случай първия екземпляр от фиша се закрепва към моторното 

превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. 

Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Втория 

екземпляр се изпраща по пощата, а третия екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. 

/4/. Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на 

издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. 

Чл.55. /1/. За паркиране на ППС, върху улични противопожарни хидранти, при което се 

затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им използване по 

предназначение от екипите на служба „Пожарна безопасност и защита на населението", на 

извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева. 

/2/. На нарушителите на забраната по чл.35, ал.6 се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 

300 /триста/ лева. 
 
 
 

Раздел  III 

 
Други санкции 

 
Чл.56. /1/. За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност 

карта  за  преференциално  или  привилегировано  паркиране,  на  извършителя  се  налага  глоба  в 

размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто/ лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора 

установил нарушението. 

(1a) (Нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) За 

неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално или 

привилегировано паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 100 (сто) 

лева. 

/2/.   За   използване   на   неиздадена   по   съответния   ред,   недействителна   карта   за 

преференциално или привилегировано служебно паркиране, на извършителя се налага глоба в 

размер от 200 /двеста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от контрольора установил 

нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление. 

Чл.57. /1/. За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен 

знак, указателна табела или друго, регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за 

вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 

300 /триста/ лева. 

/2/. За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна 

маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева. 

/3/. За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по 

съответния  ред  анти-паркинг  съоръжение  на  извършителите  се  налагат  глоби  в  размер  от  50 

/петдесет/ до 300 /триста/ лева. 

/4/. За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по 

съответния ред светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 /сто/ до 500 

/петстотин/ лева. 

Чл. 58. (Нов – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра)  

(1) Длъжностните лица по чл. 49, т. 1 контролират в населените места от община Силистра 

спазването на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства, 

движещи се по велосипедна инфраструктура. 

(2) Наказва се с глоба 10 лв. водач, който управлява индивидуално електрическо превозно 

средство в нарушение на чл. 22а, ал. 1, т. 1 и 5 от настоящата наредба. 
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(3) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява индивидуално електрическо превозно 

средство в нарушение на чл. 22а, ал. 1, т. 2 – 4 и ал. 2 и 3 от настоящата наредба. 
 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 

 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. (изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) „ППС, 

превозващи хора с увреждания” са пътни превозни средства, които към момента при и по 

време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите, съгласно 

Приложение № 7 и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта за 

паркиране, издадена на името на лицето с увреждания. 

2. „Преференциално паркиране” е: 

а/ /Изм-Решение №554 от 30.05.2013г. на Общински съвет-Силистра/ Безплатно за време 

до 2 /два/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в „Синя 

зона” на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по 

време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, конкретно и лично обслужват хора с 

увреждания. 

б/ /Изм-Решение №554 от 30.05.2013г. на Общински съвет-Силистра/ Безплатното за време 

до 2 /два/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в 

паркингите общинска собственост на територията на ОС на ППС, обозначени според изискванията 

на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, 

индивидуално и конкретно обслужват хора с увреждания. 

в/ Безплатното и неограничено във времето паркиране върху специално определеното и 

сигнализирано за тази цел паркинг-място, на ППС, обслужващо лице с увреждания пред сградата 

по настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от това лице. В този 

случай е задължително ППС, обслужващо лицето с увреждания, да е негова собственост, както и 

адреса на местодомуването на ППС да съвпада с адреса, указан в регистрационния талон на 

автомобила. 

г/ (нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) Безплатното 

паркиране на изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС), електрическите превозни средства с 

горивна клетка (ЕПСГК) и двуколесните пътни превозни средства в откритите паркинг-зони с режим 

на кратковременно платено паркиране „Синя зона“ и в паркингите общинска собственост на 

територията на община Силистра. 

3. „Привилегировано паркиране за служебни нужди” е: 

а/ Безплатното и неограничено във времето паркиране на определените и сигнализирани за 

тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на ППС, обозначени според 

изискванията тази наредба. 

б/ Безплатното и неограничено във времето паркиране в „Синя зона” на ППС, обозначени 

според изискванията на тази наредба и обслужващи лица на изборна длъжност в община Силистра 

и Общинския съвет, за времето на техния мандат. 

в/  Безплатното  паркиране  в  „Синя  зона”  на  ППС  с  надпис  „Национална  полиция”, 

„Автомобилна  администрация”,  "Пожарна  безопасност  и  защита  на  населението"  и  „Бърза 

помощ”, при и по повод изпълнение на служебните им функции. 

4. (Изм. – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра)  „Служебен абонамент” е 

режим на платено паркиране върху определени от Общината и съгласувани с РУ на МВР - 

Силистра, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска 

собственост на територията на община Силистра, на ППС на физически или юридически лица, на 
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основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на 

съответните паркинг-места с ОП ”Общински пазари и паркинги”. 

5. (нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) „Изцяло 

електрическо превозно средство (ИЕПС)“ е превозно средство, което се задвижва изцяло от 

електромотор и се захранва единствено от батерия. 

6. (нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) „Електрическо 

превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК)“ е превозно средство, задвижвано само от 

електромотор, захранващ се от горивна клетка, обикновено базирана на водород. 

7. (нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) „Неправомерно“ 

е паркирането на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждания, при: 

а) паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с 

увреждания; 

б) паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, 

превозващи хора с увреждания; 

в) паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания, в отсъствие на 

правоимащото лице; 

г) паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания, за време повече от 2 (два) 

часа. 

8. (нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) „Невалидна 

карта за преференциално паркиране“ е: 

а) карта с изтекъл срок на валидност; 

б) анулирана карта; 

в) подправена карта; 

г) копие на карта. 

9. (нова – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра)„Индивидуално 

електрическо превозно средство“ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически 

двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 км/ч, без или с място за сядане с 

височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 мм, когато превозното 

средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 мм, когато 

превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 кг. Не са индивидуални 

електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания. 
 10. (нова с Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) „Достъпен 
вход“ е вход, който може да се използва самостоятелно от всички хора, като се отчитат и 
специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т. ч. на хората с увреждания. 
 11. (нова с Решение № 478 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Силистра) „Достъпен 
маршрут до сграда или съоръжение“ е пътят на придвижване, който всички хора могат да ползват 
свободно и самостоятелно, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена 
подвижност, в т. ч. на хората с увреждания, съответно от улици и пешеходни зони, спирки на 
превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, зони за качване/слизане 
и достъпни паркинги до достъпни входове на сгради за обществено обслужване, съоръжения, 
многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение. 
 12. (нова с Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) „Нехлъзгава 
повърхност“ е завършена повърхност, при която триенето с обувка или с помощно средство за 
придвижване на лицето се поддържа на приемливо ниво при сухи и при влажни условия, т. е. 
минималната стойност на статичния коефициент на триене между определената като нехлъзгава 
повърхност и обувка с гумена подметка е 0,35, измерена по национални или международно 
признати методи за изпитване, като видът на гумата, използвана при изпитването, е 
представителен за всички видове материали, използвани при производството на обувки и 
продавани за всекидневна употреба. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 
 

§ 2. В срок от три години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на 

територията на ОС следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на 

последните технологични изисквания. 

§ 3. В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата, организацията на движението в 

гр.Силистра да се приведе в съответствие с плана за организация на движението в гр.Силистра. 

§ 4. /1/. Всички схеми за разполагане на рекламно – информационни елементи на 

територията на Общината, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди 

одобряването им, се съгласуват задължително с Комисията по безопасност на движението и ОД 

на МВР - Силистра за съответствие със ЗДв.П, действащото законодателство и тази наредба. 

/2/. Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти – публична 

общинска собственост на територията на Общината, преди одобряването им, се съгласуват 

задължително с Комисията по безопасност на движението и ОД на МВР – Силистра. 

§ 5. /1/. Кметът изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в 

едномесечен срок от приемането на настоящата наредба. 

/2/. Общински съвет - Силистра приема всички необходими за по-ефективното прилагане 

на настоящата наредба свои допълнителни решения в тримесечен срок от влизането в сила на 

същата. 

/3/. До издаването на заповедите по ал.1 и приемането на решенията по ал.2, заварените 

процедури, режими, такси и др. запазват действието си. 
§6. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред. Издадените до 

приемане на Наредбата разрешения запазват своята валидност до 25.03.2011 година. 
§ 7. Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от Кмета на ОС. 

        § 8. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал.2,   във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.1 от Закона за пътищата, с Решение № 1114 от 
25.03.2010 г. , изм. и доп. – Решение № 950 по Протокол № 36 от 27.02.2014 г., изм. и доп. – 
Решение № 951 по Протокол № 36 от 27.02.2014 г. на Общински съвет Силистра, изм. и доп. – 
Решение № 993 по Протокол № 37 от 27.03.2014 г.на Общински съвет-Силистра; изм. и доп. с 
Решение № 379 по Протокол № 18 от 22.12.2016 г. на ОбС Силистра; изм. и доп. с Решение № 
934 по Протокол      № 45 от 27.12.2018 г. на ОбС – Силистра; изм. и доп. с Решение № 341 по 
Протокол № 11 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра,  изм. и доп. с Решение № 478 
по Протокол № 20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) 

 
 

. 
 
 
 
 
 

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 
 

Граници на зоната са улиците: 

 
„Хаджи Димитър” – „д-р Анастас Янков” – „София” – „д-р Петър Вичев” – „ген.Скобелев” – 

„Г.С.Раковски” – „Кап.Мамарчев” – „Дочо Михайлов” – „Москва” ; 

 
Забележка: Граничните улици влизат в обхвата на зоната. 

ул.”Симеон Велики” от бензиностанция „OMV” до ОББ 

ул.”Добруджа” 

ул.”Добрич” 
 

 
 

„СИНЯ ЗОНА – СИЛИСТРА” СЕ РАЗДЕЛЯ НА ПЪРВА И ВТОРА ЗОНА 

 
ПЪРВА  ЗОНА:  ул.”Симеон  Велики”  от  кръстовището  с  ул.„Хаджи  Димитър”  до  ОББ  и 

ул.”Добруджа” от ОББ до кръстовището с ул.„д-р Петър Вичев”. 

 
ВТОРА   ЗОНА:   прилежащите   улици   на   централна   градска   част   –   Силистра,   съгласно 

Инвестиционен проект с обект „Организация на движението – Зона за кратковременно паркиране 

„Синя зона – Силистра” ЕТАП – І
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (към чл. 24, ал. 3) 
 

 
 

РЕГИСТЪР   НА   ОТЧЕТА   НА   ПЪТНИТЕ   ПРЕВОЗНИ   СРЕДСТВА,   ПРИДВИЖВАНИ   С 

ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

Рег. № 

собствено, бащино и фамилно име на собственика ; 

ЕГН 

Адрес на собственика 

Гр.(с.)............... 

Ул..................... 

№......... 

Вид на превозното средство (платформа, каруца-конска, волска и др.) 

Дата на регистрацията 

Промени в регистрацията (промяна на собственост, смяна на адрес и др.) 

1 

2 

4 

5 

6 

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (към чл. 24, ал. 3) 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

лице на талона гръб на талона 
 

 
 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 

КМЕТСТВО - ...................................... 
 

 
 

Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга 

Рег. № ...................................................... 

Вид на ППС:....................................... 

.............................................................. 

(конска, магарешка, волска или друга каруца) 

Собственик:........................................... 

................................................................ 

(собствено, бащино и фамилно име ; ЕГН 

Адрес: гр.(с.)....................................... 

ул............................................№.......... 

Дата на регистрацията 

 
Извършил регистрация............................ 

(собств. и фам. име) 

подпис и печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 . (Отпада – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра) ( към 

чл. 26, ал. 1 и ал. 3) 
 
 
 

 

чл.37) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (Изм. – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра) (към

 

 

лице на талона гръб на талона 

 
ОП “Общински пазари и паркинги” 

МФ-2010                    0327719 

ВРЕМЕТРАЕНЕ 1 час 

1,00 лв. 

2010 г. 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА

Правилата за паркиране в синя зона са посочени на гърба на талона
Януари 

февруари 

март 

април 

май 

юни 

юли 

август 

септември 

октомври 

ноември 

декември 

ден 

011222 

021323 

031424 

041525 

051626 

061727                        10 

071828                        11 

081929                        12 

092030                        13 

102131                        14 

11                                15 

час                              16 

08                                17 

09                                18 

минути 

00 

15 

30 

45

Началото на паркиране се отбелязва чрез трайно задраскване на месеца, часа и минутите. Започнал 

15 минутен период не се взема под внимание. Попълненият талон се поставя зад предното стъкло 

на автомобила, така че да се вижда добре отвън. Забранено е престояването на автомобила за по- 

голямо от указаното с пътен знак времетраене. При промяна цената на паркиране този талона ще 

важи за срок от три месеца след датата на промяната. След изтичане на този срок талонът може да 

се подменя за нов срещу доплащане. 

 
 

ДНЕВНА КАРТА 

 
Представлява  три  стандартни  талона,  на  които  са  отбелязани  дата,  месец,  година  и 

регистрационен номер на автомобила.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (Изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра) (към чл. 42, ал. 4), (Изм. и доп. с Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – 

Силистра)  

 

БРОЙ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ДОСТЪПНИТЕ МЕСТА ЗА 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ НА ХОРА  С УВРЕЖДАНИЯ НА 

ПАРКИНГИТЕ КЪМ СГРАДИ/САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

И КЪМ НОВИ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

 I. (Изм. и доп. с Решение № 554 от 30.05.2013 г. на Общински съвет-Силистра, изм. и доп. с 

Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) Броят на достъпните места за 

паркиране на автомобили на хора с увреждания на улиците и паркингите с въведен режим за 

кратковременно платено паркиране „Синя зона” за 2 (два) часа на територията на община Силистра 

се определя, както следва: 

 1. (нова – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-малко едно 

място за паркиране се предвижда в паркингите с до 10 места; 

 2. (нова – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-малко две 

места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 30 места; 

 3. (предишна т. 1, изм. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места; 

 4. (предишна т. 2, изм. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 

места; 

 5. (предишна т. 3, изм. и доп. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – 

Силистра) най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към сгради, 

предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности, и 

приемни сгради на транспорта, но не по-малко от едно достъпно място за паркиране. 

  

 II. (Изм. и доп. с Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) Броят на 

достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на улиците и паркингите – 

общинска собственост на територията на община Силистра се определя, както следва: 

 1. (нова – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-малко едно 

място за паркиране се предвижда в паркингите с до 10 места; 

 2. (нова – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-малко две 

места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 30 места; 

 3. (предишна т. 1, изм. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места; 

 4. (предишна т. 2, изм. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 

места; 

 5. (предишна т. 3, изм. и доп. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – 

Силистра) най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към сгради, 

предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности, и 

приемни сгради на транспорта, но не по-малко от едно достъпно място за паркиране. 

 

 III.  (Нова – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) От 

достъпните места за паркиране по т. I и II до достъпния вход на сградата/самостоятелния обект се 

осигурява достъпен маршрут с равна и нехлъзгава настилка, и необходимите за конкретния случай 

елементи за осигуряване на достъпната среда (напр. изпълнение на преход от тротоара към 

пътното платно, на елементи за преодоляване на различни височини, на тактилни ивици и други 

приложими решения). 
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 IV. (Предишна т. III, изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра, изм. и доп. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) 

Достъпните места за паркиране в урбанизираните територии и на паркингите към 

сградите/самостоятелните обекти на територията на община Силистра се разполагат при спазване 

на следните изисквания: 

 1. (доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра, изм. и доп. – 

Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) широчината на едно място за 

паркиране е 360 см, като след обосноваване се допуска споделяне на подхода за придвижване на 

инвалидна количка при две съседни достъпни места за паркиране с обща широчина 630 см; 

 2. (изм. и доп. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) местата за 

паркиране и подходите към тях се изпълняват от нехлъзгава настилка и с наклон не повече от 3 % 

(1:33). 

 

 V. (Нова – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) Достъпните места 

за паркиране към сгради/самостоятелни обекти се разполагат в непосредствена близост до 

достъпния вход на сградата/самостоятелния обект, а когато няма техническа възможност за това, 

се разполагат на разстояние до 50 м от достъпния вход на сградата/самостоятелния обект. 

 

 VI. (Предишна т. IV, изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра, 

изм. и доп. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) Броят и 

разположението на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на улиците 

и паркингите с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона” се определят по 

схема, приета с решение на Общинския съвет. 

 

 VII. (Нова – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) Достъпните 

места за паркиране в подземни паркинги се разполагат в непосредствена близост до достъпен 

асансьор или достъпен вход/изход. Подземните достъпни паркинги се изграждат със светла 

височина, не по-малка от 240 см, в т. ч. под елементите на техническите и инженерните инсталации 

и системи. За съществуващи подземни паркинги с височина, по-малка от 240 см, се предвиждат 

достъпни места за паркиране извън подземния паркинг при спазване изискванията на това 

приложение. 

 

 VIII. (Предишна т. V, изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра, изм. и доп. – Решение № 478 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Силистра) 

Достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на територията на община 

Силистра се обозначават с пътен знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, 

обслужващи хора с увреждания” в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и с пътна маркировка върху цялата площ на мястото 

за паркиране, изпълнена като син фон с изображение в средата на международния символ за 

достъпност в бял цвят. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  (Изм. и доп. с Решение № 934 по Протокол № 45 от 27.12.2018 г. на  

  ОбС - Силистра)  (към чл.42, ал.5) 
 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ  В „СИНЯ ЗОНА” И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
 

  1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на 

инвалидна количка, ортопедични апарати, външни и вътрешни протези, патерици или чужда помощ, 

т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на 

технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, 

придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК, следва да е над 50 % /петдесет процента/. 

  2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност или с други 

сърдечни заболявания, с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК. 

  3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна 

недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или 

вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.  

  4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания, 

определени от ТЕЛК и НЕЛК. 

  5. Деца до 18 /осемнадесет/ годишна възраст, с други заболявания и с определени от ТЕЛК 

или НЕЛК вид и степен на увреждане над 80 % /осемдесет процента/. 

  6. Лица с висока степен на увреждане и неработоспособни, с определени от ТЕЛК или НЕЛК 

вид и степен на увреждане над 100% /сто процента/, които са с чужда помощ.     

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (Изм. – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра, отм. – 

Решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) (към чл. 42, ал. 7)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 (Изм. – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра) (към 

чл.43, ал.9) 
 

 
 

Вид на служебните карти за привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди, 

задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, обслужващи 

служебни лица при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено 

паркиране „Синя зона” и паркингите общинска собственост на територията на Общината. 

 
I.  Вид  и задължително  информационно  съдържание  на  картите  за  привилегировано  служебно 

паркиране в „Синя зона” на автомобили, обслужващи лица на изборна длъжност в Общината и 

Общинския съвет. 

1. Картите за преференциално служебно паркиране в „Синя зона” на автомобили, 

обслужващи лица на изборна длъжност в Общината и Общинския съвет са от типа 

ПЛАСТИФИЦИРАНА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП-КАРТА; 

2. Визуализирана задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на 

картите за преференциално служебно паркиране в „Синя зона” е както следва: 

а/ От лицевата страна – изображение на официалния герб на гр.Силистра; 

б/ От задната страна – надпис „карта за преференциално служебно паркиране”; 

3.Невизуализирана задължителна информация, съдържаща се в електронен формат в чипа 

на картата: 

а/ Уникален № на картовия носител от не по-малко от 7 цифри; 

б/ Дата на издаване на картата; 

в/ Срок на валидност на картата; 
г/  №  на  картата  в  регистъра  на  редовно  издадените  карти  за  преференциално 

служебно паркиране в „Синя зона”; 

 
II. Начин на обозначаване на автомобилите при привилегировано паркиране за служебни нужди в 

„Синя зона”. 

1. При и по време на паркирането в „Синя зона”, притежателят на картата е длъжен да я 

постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна; 

2. Картата се поставя в залепения на предното стъкло на ППС прозрачен пластмасов джоб 

така, че лицевата и страна, с изображението на  официалния герб на гр.Силистра, да е ориентирана 

навън; 

 
III. (Изм. – Решение № 950 от 27.02.2014 г. на ОбС – Силистра) Служителите на ОП  ”Общински 

пазари  и  паркинги”  могат  да  извършват  контролни  проверки,  доколко  привилегированото 

служебно паркиране е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват 

доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване 

на лицето притежател на картата, с която същото ППС е обозначено; 

 

 
 
 

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА: 

 


