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Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с реда, условията и
специалните  изисквания  за  осигуряване  на  обществения  ред,  опазване  на  собствеността,
чистотата и околната среда на територията на Община Силистра, с оглед осигуряване на
условия за спокойствие, сигурност, труд, отдих и здравословна жизнена среда на гражданите и
защита на техните права.

Чл.2. Наредбата определя задълженията на учрежденията, организациите, всички
юридически и физически лица, живущи и временно пребиваващи в Общината и Общинската
администрация, по осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността, чистота и
околната среда, органите и правомощията им за констатиране и санкциониране на
нарушенията.

Чл.3. Заповедите на кмета на Общината и кметовете на кметства, относно обществения
ред,  са  задължителни  за  ръководителите  на учреждения,  стопански  и  други  организации
на гражданите и всички, постоянно живеещи, временно пребиваващи или осъществяващи
дейност на територията на Община Силистра, лица.

Глава втора

ОБЩЕСТВЕН РЕД

 РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Осигуряване на обществения ред

Чл.4. (1) Събрания, митинги и манифестации на открито в общината се организират и
провеждат от граждани, сдружения, политически партии и други обществени организации при
спазване на изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

(2) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на
денонощието освен в часовете от 22.00 до 6.00 часа.

(3)  Писмената молба трябва да бъде деловодно заведена не по-късно от 5  дни преди
датата за провеждане на мероприятието, а в неотложни случаи - най-малко 2 дни.

(4) Молбата се съгласува предварително с кмета на населеното място, където ще се
провежда и се подава в деловодството на Община Силистра. Тя трябва да съдържа:

1. Пълно наименование на организатора, неговото седалище и адрес на управление,
когато е юридическо лице, телефон и факс за връзка;

2. Трите имена, ЕГН и точен адрес на председателя/ ръководителя.
3. Писмена декларация за организираната от него охрана за опазване на общинското

имущество  (съоръжения,   настилка,   зелени  площи,   дървета,   цветя  и  храсти)   от
замърсяване,



повреждане или унищожаване, както  и задължението  за заплащане на нанесените щети след
приключване на мероприятието.

(5) Когато са постъпили молби от няколко организатори за провеждане на различни
мероприятия в едно и също време, място и път на движение, Кметът на Общината съдейства за
постигане на съгласие между заинтересованите организатори, за безконфликтно провеждане на
планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, Кметът на
Общината се произнася писмено по молбите според реда на постъпването им.

(6) Организаторите на събрания, митинги или манифестации ги огласяват след
получаване
на разрешение за провеждането им.

Чл.5. Разрешения за провеждане на спортни и културни обществени прояви, рекламни
кампании и др. на открито, извън предназначените за целта места /стадиони, зали, салони и др./
се дава от Кмета на Общината по реда и условията на предходния член.

Чл.6. Посетителите на общинските и държавните институции, обществените заведения,
гарите, гробищните паркове, църковните институции, музеите, кината, галериите, общинските
пазари и др. са длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред. Ръководителите
на обектите са длъжни да изготвят и осигурят спазването им.

Чл.7. Построяването на панаирни съоръжения, временни естради и палатки, временно
паркинги и др. се извършва по реда на чл.4.

Чл.8. (1)  Провеждането  на  режимно  водоснабдяване и  електроснабдяване,  както  и
на други ограничения от страна на специализираните фирми, се допуска само след съгласуване
с Общината и уведомяване на гражданството чрез местните средства за масова информация.

(2) Специализираните фирми /собствениците/ са длъжни да ремонтират или възстановят
повредените   пътни   настилки,   /липсващи/   капаци   и   решетки   на   шахтите   /оттоците/
на поддържаната от тях инфраструктура по възможно най-бързия начин.

Чл.9. Забраняват се непристойни прояви, изразяващи се в употреба на ругатни и други
нецензурни изрази, на публично място пред повече хора, оскърбително отношение и държание
към гражданите, към органите на властта или на обществеността, скарване, сбиване и други
подобни действия.

Чл. 9а, (Нов с Решение № 172 от 31.03.2016 г. на ОбС Силистра) Забранява се: (1)
участието в състезания  или  надпревари  с  моторни  превозни  средства  без  разрешение,   с
което  се  създават
опасности и пречки за движението,  поставя се в опасност живота и здравето  на хората или се
причиняват имуществени вреди.

(2)  Форсирането  на  двигателите  на  МПС  в  спряно  положение,  шумното  потегляне
с превъртане  на  гуми,  движението  с  форсирани  двигатели,  агресивното  управление  на
МПС  по уличната и  пътната мрежа,  описването  на фигури  и  извършването  на
демонстративни  маневри, изразяващи се в контролирано странично движение с приплъзване
на гуми,  както и описването на фигури с гумите на място,  при което остават следи от тях по
настилката.

Чл.10.  (1)  Забранява  се  извършването  на  дейности  от  стопански  и  битов  характер
в жилищните сгради и около тях, които предизвикват:

1. наднормен шум;
2.  замърсяване на въздуха с вредни вещества над пределно допустимите норми

(химически вещества, димни газове, сажди и прах) и неприятни миризми, нарушаващи
спокойствието на живущите.

3. изхвърляне в канализационната система на отпадъчни води, замърсени с вредни



химически  вещества  в  концентрация  над  допустимите  норми,   както  и  с  петролни
деривати  (бензин, нафта, мазут, котелно гориво и отработени машинни масла);

4. образуване на производствени отпадъци, замърсяващи, грозящи и пречещи на
движението, в жилищните сгради и около тях;

(2) Забранява се извършване на дейности от стопански и битов характер, които
предизвикват наднормен шум независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на
гражданите, живущи в съответните жилищни сгради, в часовете:

- в работни дни- от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 06.00 часа;
- в почивни и празнични дни- от 13.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 08.00 часа;
(3)  Изключения  по смисъла на ал.  1,  т.  1  и ал.  2  се допускат при дейности от

обществена необходимост с разрешение на Общината по реда на чл. 4, в което се указва срокът
и се дават допълнителни указания и изисквания.

Чл.11. Забранява се работата на двигателите на товарни автомобили и автобуси за
подгряване  и  при  дълъг  престой  край  жилищните  сгради,  детските,  учебните  и  здравните
заведения и местата за отдих.

Чл.12.  (1)  Забранява  се,  независимо  от  причината,  употребата  и  играта  с  взривни
вещества,   огнестрелно  и  хладно  оръжие,   прашки,   въздушни  пушки  и  други  подобни,
които създават опасност за живота и здравето на гражданите.

(2) (Изм. - реш .№ 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) Уреждането на
илюминации и фойерверки се извършва с разрешение на Общината по реда на чл. 4,
съгласувано с Военно ръководство на въздушното движение, Областната дирекция по труда -
Силистра към Министерството на труда и социалната политика и Районно полицейско
управление.

(3) (Нова с Решение № 42. от 26.11.2015 г.  на Общински съвет-Силистра)   Търговия с
пиротехнически   изделия   с   увеселителна   цел   извън   обектите   по   Закона   за   оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

(4) (Изм. с Решение № 42. от 26.11.2015 г. на Общински съвет-Силистра) Употребата на
пиротехнически изделия с увеселителна цел да се извършва съгласно инструкцията за
употребата им, при спазване изискванията за собствена безопасност и безопасността на
гражданите.

Чл.13.  При провеждане на спортни и други масови прояви в зали, стадиони и др. се
забранява:

1.  носенето  и  използването  на  огнестрелни  и  газови  оръжия,  прашки,  бомбички,
ракети, факли и други взривни и запалителни материали, ножове, боксове, тояги, вериги и
други хладни оръжия;

2. използването на сирени, свирки, звънци и други подобни в закрити помещения;
3.  внасянето  на твърди предмети, продажбата и  употребата на спиртни напитки и

допускането на лица в нетрезво състояние.
Чл.14. Забранява се:
1.  рекламирането,  видимото  излагане  и  продажбата  на  открито  на  литература,

вестници, списания, видео и аудио касети и др. с порнографско съдържание;
2. представянето на филми с порнографско съдържание, без това да е посочено на

афишите на киносалоните, както и продажбата на билети на малолетни и непълнолетни и
допускането им в киносалоните по време на прожекции;

3.   поставянето   в   МПС   на   материали   с   порнографско   съдържание   и   такива,
предизвикващи враждебност и насилие;



4. употребата на алкохолни напитки, организирането на игри с хазартен характер по
улиците, площадите, парковете, зелените площи и др. обществени места, извън определените
по съответния ред такива;

5. (Нова с Решение № 42. от 26.11.2015 г. на Общински съвет-Силистра) Родителите,
настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го
придружават  на  обществени  места  след  20,00   часа,   ако  детето  не  е  навършило  14-
годишна възраст, съответно след  22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило
18-годишна възраст.

6.  (Нова с Решение № 42.  от 26.11.2015  г.  на Общински съвет-Силистра)   Ако
родителите,
попечителите или другите лица, които  полагат грижи за дете, не могат да придружат, те са
длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места
след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
Качеството на придружител се удостоверява по реда на Закона за закрила на детето.

7. (Нова с Решение № 42. от 26.11.2015 г. на Общински съвет-Силистра) продажбата и
сервирането на алкохолни напитки , тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;

8. (Изм. с Решение № 42. от 26.11.2015 г. на Общински съвет-Силистра) Продажба на
алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;

9. (Нова с Решение № 42. от 26.11.2015 г. на Общински съвет-Силистра) продажба на
тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения.

Чл.  14  а. (Отм. с Решение № 77/11.07.2017 г. по АД 110/2017 г. на Административен
съд Силистра).

Чл.15. (Отм. с реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на ОС-Силистра)
Чл.16.  Собствениците  на  заведения,  търговски  обекти,  клубове  за  хазартни  игри  и

интернет  зали  са задължени  да  изискват легитимация на  посетителите  при  констатиране на
нарушения по чл. 14, т. 5, 6, 7 и  8, а лицата са длъжни да се легитимират.

Чл.17. (1) Карането на ролкови кънки, ролери, скейтбордове и други ролкови
съоръжения,  както и на ски и шейни се извършва само по алеите на парковете,  вътрешно
кварталните пространства, в училищните дворове и специално определените за това места.

(2) Забранява се карането на велосипеди и мотопеди по централния градски площад и
по алеите на Дунавския парк.

(3) Забранява се къпането в реките, езерата и блатата, язовирите, напоителните канали,
сезонно образуващите се около р. Дунав водни площи и др., освен в определените и специално
съоръжените и обезопасени за това места.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Опазване на собствеността

Чл.18. (1) Общинската и държавна собственост се управляват в интерес на населението
в Общината и държавата, при спазване на изискванията и по реда на Закона за общинската
собственост, Закона за държавната собственост и Правилниците за приложението им.

(2) Общинската и държавната собственост се използва съобразно предназначението им
и за нуждите, за които са предоставени.

Чл.19. (1)  Забраняват се действия и прояви,  с които се повреждат или замърсяват
сгради, огради, улици, пътища, тротоари, площади, стадиони и спортни зали, паркинги, паркове
и зелени площи,  насаждения,  скулптурно-декоративни   елементи,  детски  съоръжения и
съоръжения  в училищните дворове, чешми, фонтани, телефонни апарати, противопожарни



хидранти и съоръжения, заслони на автобусни спирки, афишни места, геодезични знаци,
съоръжения и принадлежности  на   уличната,   шосейната  и  алейната  мрежи   /знаци,   табели,
маркировка, светофари, ограждения, пейки, решетки, осветителни тела, мрежи, съдове за смет/,
превозни средства, съоръжения за транслационни и комуникационни нужди и др.

(2) Строителните и специализираните фирми и предприятия, собствениците и стопаните
на подземни проводи и съоръжения и други лица, които в резултат на свое действие или
бездействие доведат до увреждания на обекти по предходната алинея, са длъжни да
предприемат незабавно и за собствена сметка мерки за тяхното възстановяване.

(3)   Възстановителните   работи   се   считат   за   приключени   след   приемането   им
от съответната служба на Общината.

Чл.20. Забранява се:
1. самонастаняването или завземането, постоянно или временно, по каквато и да е

причина  на  цели  или  отделни  части  от  Общински  или  държавни  сгради,  благоустроени
територии, пътища, улици и тротоари, паркове и зелени площи, общински и държавни земи,
кариери и други имоти.

2. извършването на ремонти и промени в техническата инфраструктура на Общината
от неупълномощени юридически лица и граждани.

3. преграждането на улици, тротоари, речни корита, дерета и др.
4. копаенето и вземането на пръст и инертни материали извън определените места.
5. повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и др. водни

площи, промяната на коритата на реките и отклоняване на водите им.
6.    повреждането    на    означителните    табели    на    редките    растителни    видове,

мемориалните плочи и скулптурни паметници.
7. ползването на стадиони и спортни зали без съответното разрешение от лицата, които

ги управляват.
8. ползването на съоръженията на детски площадки от пълнолетни лица.
Чл.21. (1) Забранява се писането, драскането и лепенето на обяви, реклами, некролози и

др. по стените на сградите, оградите /без временните/, на електрическите и други стълбове и др.
(2) Местата за постоянно поставяне на обяви, реклами, некролози и др. се определят от

Общината.
(3)  При  национални  или  общински  кампании  /избори,  допитване  и  др./  местата  за

временно поставяне на агитационни материали се определят със Заповед на Кмета на
Общината.

(4) Местата  за поставяне на избирателни списъци при провеждане на избори и начина
на разполагането  им  в  имоти,  частна  собственост,  се  съгласуват  предварително  писмено
със собственика на имота.

(5) След приключване на дейностите по ал.3 организаторите на кампанията са длъжни
да ги отстранят в двуседмичен срок.

(6)  Забранява  се  повреждането  на  рекламните,  агитационните  и  други  материали,
поставени по определения в предходните алинеи ред.

Чл.22.(1) Наименованията на общинските обекти /сгради, фирми, улици, паркове и др./
се определят от Общинския съвет. Промяната на наименованията не може да се извършва от
лицата, които отговарят за управлението им.

(2) Поставянето на указателни табели на улиците и парковете, както и промяната им се
извършва от Общината или с нейно разрешение.



РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Борба с бедствия и аварии

Чл.23.(1) За ръководство на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни
работи по бедствия, аварии и катастрофи Общината изгражда Постоянна общинска комисия за
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. В работата й участват
упълномощени представители на специализираните фирми и институции.

(2)   Председател   на   комисията   е   Кметът   на   Общината.   Разпорежданията   му
са задължителни за всички юридически лица и граждани.

(3) При установяване от комисията на наличие на ситуация по ал.1 Кметът на Общината
може да обявява бедствено положение и да налага ограничения в обществения ред, търговия,
транспорт и други обществени дейности, като за това информира населението.

(4) За осигуряване на дейността на комисията Общината изгражда и поддържа
специални съоръжения и комуникационни връзки.

(5)  Ежегодно  Общината е длъжна чрез  средства за масова информация  да  уведомява
населението за плановете за действия при бедствия, аварии и катастрофи и да провежда
образователни мероприятия.

Чл.24.(1) За преодоляване на последствията от бедствия, аварии и катастрофи
Общината поддържа връзка със спасителните отряди към Държавна агенция “Гражданска
защита”, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, специализирани за
такива дейности.

(2)  Всички  юридически  лица  и  гражданите,  съгласно   чл.61  от  Конституцията  на
Република България, са длъжни да оказват пълно съдействие на общинските и държавни органи
при бедствия, аварии и катастрофи.

Чл.25. Всички юридически лица независимо от вида на собствеността са длъжни:
1. да изготвят и ежегодно да актуализират аварийни планове за действия при бедствия,

аварии и катастрофи;
2. да осигурят своите работници и служащи с индивидуални средства за защита и

поддържат тяхната изправност;
3. да създадат необходимата организация за безопасно транспортиране и съхраняване

на опасни производствени материали и отпадъци;
4.   да   осигуряват   необходимата   информация   и   отчетност   за   опасността   от

производствени аварии и за наличната техника, която ще се ползва при съответните случаи;
5. да предават на Държавна агенция “Гражданска защита” актуализирана информация

и картен материал, за стопанисваната от тях инфраструктура на територията на Общината.
Чл.26.  (1)  Собствениците  на  производствени  сгради,  етажна  и  друга   собственост

изграждат и поддържат защитни съоръжения за укриване на населението - скривалища и
противорадационни укрития. Не се разрешават преустройства, които да нарушат
възможностите им за използване.

(2)  Общината може да влага средства за поддържане и ремонт на защитните
съоръжения,
стопанисвани от гражданите, само ако отговарят на условията, определени от нея.

(3)  Общината  поддържа  информационен  масив  за  местоположението,  състоянието
и отговорниците на защитните съоръжения.



РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

Търговия, услуги и транспорт

Чл.27. (Изм. - реш. № 496 от28.03.2013 г. на Общински съвет-Силистра) Търговията на
територията   на   Общината   се   осъществява   при   спазване   изискванията   на   Наредбата
за извършване на търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра, приета с
реш. № 350, Протокол № 11/18.07.2008 г. от Общински съвет - Силистра.

Чл.28. (1)  Общественият транспорт на гражданите в Общината се осъществява по
приета от Общинския съвет транспортна схема.

(2) Координацията и взаимодействието между Общината и превозвачите са
задължителни,
като Общината създава условия за:

1. задоволяване на обществените транспортни потребности;
2. лоялна конкуренция между превозвачите
3.   опазване  на  обществения  ред,   чистотата,   околната  среда  и  безопасността  на

гражданите;
4. подобряване качеството на обслужване, контрол и въздействие върху цените на

транспорта;
5.   извършване  на  приоритетни  ремонти  на  пътната  мрежа  на  масовия  градски

транспорт.
Чл.29. (1) Общината съдейства за откриването, изграждането и дейността на автогари,

автоспирки и местостоянки.
(2) Монтирането и стопанисването на заслоните на спирките се осъществява от

Общината или по договор.
(3)   Автобусните  спирки  на  територията  на  град  Силистра  могат  да  се  ползват

след заплащане на такса, съгласно решение на Общински съвет, от следните автобуси:
- обслужващи редовни автобусни линии от областната и републиканската транспортни

схеми;
- извършващи специализиран превоз на пътници;
- извършващи ведомствен транспорт;
(4) Забранява се спирането на лични моторни превозни средства за слизане или качване

на пътници в района на автобусните спирки от Общинската транспортна схема.
Чл.30. Превозвачите от обществения градски и междуселищен транспорт са длъжни:
1.  да  осигуряват  хигиената,  реда,  отоплението,  вентилацията,  противопожарната

безопасност и естетичния вид на МПС;
2. да поставят на видно място табела с маршрута или номера на автобусната линия,

която обслужват;
3. да организират продажбата на билети;
4. да не поставят резервни гуми, ремонтни или други материали в салона за пътници;
5.  да  осигуряват  предимство  и  съдействие  при  качване  и  слизане  на  инвалиди,

бременни, майки с деца до 7 години и организирани групи от малолетни и непълнолетни;
6. да спазват утвърдения от Общината график на курсовете и да спират на всички

спирки, включени в маршрута им.
7. да обявяват за своя сметка разписанието на поддържаните от тях автолинии на всяка

автоспирка по образец, утвърден от Кмета на Общината.
Чл.31. В превозните средства на градския и междуселищен транспорт се забранява:



1.  пътуването на лица със замърсено облекло и багаж,  който е опасен за МПС-то и
пътниците;

2. пътуването на лица в нетрезво състояние или под въздействието на други упойващи
средства;

3. консумирането на алкохолни напитки;
4.   превозването   на   леснозапалими,   взривоопасни,   токсични   и   други   подобни

материали;
5. превозването на животни с изключение на полицейски кучета и кучета-водачи на

слепи граждани, които трябва да са снабдени с намордник, къс повод и специален знак.
Чл.32. Допуска се превоза на декоративни животни, при специални условия, безопасни

за пътниците (специални куфари, кафези и др.);
Чл.33. (1) Пътуващите в масовия градски и междуселищен транспорт са длъжни:
1.  да заплащат  превоза  с билет  или  на  място,  или  да са  снабдени  с  абонаментна

/служебна/ карта, издадена от фирмата превозвач;
2. да показват превозния си документ за проверка от контролните органи;
3. да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрени.
(2) На пътниците се забранява:
1. да пречат на затварянето на вратите;
2. да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на

движение;
3. да нарушават реда, спокойствието и безопасността на останалите пътници;
4. да извършват търговска или рекламна дейност.
Чл.34. (1) Организацията на движението на превозните средства в града се осъществява

съгласно транспортна комуникационна система, утвърдена от Кмета на Общината.
(2)  Временни промени в организацията на движението  във  връзка с провеждането на

спортни, политически и други масови прояви се извършват съгласувано с Общината и органите
на КАТ по реда на чл.3  от настоящата Наредба Ограниченията се осигуряват от длъжностни
лица или подходяща сигнализация.

Чл.35. Кметът на Общината съгласно спецификата на териториите, съгласувано с КАТ,
определя:

1. пешеходните зони и местата за пресичане на улиците;
2. улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрани за движение на

превозни средства, строителни и селскостопански машини;
3. постоянни места и режимът за паркиране на превозните средства, както и временни

места за панаири, традиционни сборове и масови прояви;
4. обществени места за охраняеми паркинги;
5. скоростта на движение в града и населените места;
Чл.36. Забранява се:
1. паркирането извън определените за това места;
2. паркирането до съдовете за смет и върху противопожарните хидранти;
3. паркирането и преминаването на МПС през пешеходните зони, детските площадки,

парковете и зелените площи;
4. ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления на

неразрешени места;
5. съхраняването на катастрофирали и снети от движение МПС по улици, тротоари,

междублокови пространства и обществени паркинги.
6. (Доп. - реш № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) Движението по

пътищата, отворени за обществено ползване на пътни превозни средства, придвижвани с



животинска тяга, които не са регистрирани и нямат табела с регистрационен номер, поставена
на определеното за това место, и окомплектовани с два бели или жълти светлоотразителя
отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена
видимост -  отзад вляво светещо тяло,  излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.
Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното
средство.

Глава трета

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Опазване на чистотата

Чл.37. (1) Поддържането на чист и приветлив вид на територията на населените места е
задължение на учрежденията, организациите, всички юридически и физически лица, живущи и
временно пребиваващи или осъществяващи дейност   на територията на Общината и на
общинската администрация.

(2) Общината осигурява извършването на следните дейности:
1. събиране, извозване и депониране на твърди битови отпадъци;
2. метене по график и периодично миене на благоустроените градски площи – улици,

площади, алеи и тротоари;
3. зимно почистване на уличната мрежа и други определени територии, както и мерки за

противодействие на обледеняванията по улиците и тротоарите;
4. поддържане на депа за твърди битови отпадъци и други специални депа.
(3)    Обхватът   на   дейностите   по   чистотата   се   определя   от   Общината,

съобразно конкретните условия и размера на финансовите средства.
(4) Дейностите по ал.2 се организират от Общината или чрез конкурси.
Чл.38.  (1)  Финансирането  на  дейностите  по  чистотата,  извършвани  от  Общината,

се осъществява чрез събиране на такса смет, субсидиране от Общинския бюджет, чрез
общинския екологичен фонд или чрез дарения.

(2) Годишният размер на такса смет се определя от Общинския съвет, съгласно Закона
за местните данъци и такси.

Чл.39. (1) Общината осигурява на гражданите специални съдове за смет, пригодени за
извозване и разтоварване.

(2) По улиците с интензивно движение на пешеходци, на спирките на масовия градски
транспорт,  в  парковете  и  около  зелените  площи,  Общината  осигурява  кошчета  за  дребни
отпадъци и тяхното почистване.

(3) Производствените и търговски обекти са длъжни сами или по договор с фирмите по
чистота, да си осигурят стандартни съдове за смет.

(4) За поставянето на съдовете за смет Общината или собствениците при възможност да
изграждат и площадки за поставянето им.

(5)  Определянето на местата за съдовете за смет и преместването им се извършва от
специализираните фирми, съгласувано с Общината, съобразно необходимостите,
възможностите за поставяне и извозване и отдалечеността им от жилищата, съгласно утвърдена
схема. При даването на визи за проектиране гл. архитект е длъжен да определи мястото за
съдовете за смет.

(6) Фирмите по чистотата са длъжни да почистват и около съдовете за смет, а труповете
на животни да се извозват на екарисаж.



(7) Съдовете за смет трябва да се поставят и извозват затворени съгласно утвърдения
график.

(8)  През  топлите  дни  съдовете  за  смет  трябва  да  се  измиват  и  периодично  да  се
дезинфекцират.

Чл.40. Забранява се:
1. изхвърлянето в съдовете за смет на пожапоопасни, избухливи и токсични вещества,

електрически батерии и други опасни отпадъци, както и строителни отпадъци, които биха
повредили съдовете за смет или сметосъбирачните машини;

2. запалването на сметта в съдовете за смет и на площадките им;
3. изхвърлянето на битова смет и други отпадъчни материали извън съдовете за смет и

поставените за целта кошчета;
4. преместването на съдовете за смет и кошчетата от определените им места;
5. изхвърлянето на отпадъци от производствените и търговски обекти и обектите за

услуги в кошчетата, предназначени за употреба от гражданите.
6. (Нова. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра;Изм. И допъл.

Решение   № 1408 от 30.04.2015 г. на ОС – Силистра) „монтажа и ползването на климатични,
вентилационни и отоплителни инсталации, които са:

а/ с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на
шума или в съседство до тях, установено с протокол на РЗИ;

б/ с оттичащ конденз върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за
движение на гражданите“.

7. (Нова. Решение № 1408 от 30.04.2015 г. на ОС – Силистра ) „Изваждането на
стъклени,
пластмасови, хартиени и метални отпадъци от съдовете за разделно събиране ”;

Чл.41.  (1)   Освен   ежедневното   почистване   на   благоустроените   градски   площи
Общината организира периодично или сезонно почистване на парковете, зелените площи и
декоративните водни площи.

(2) Поддържането на чистотата /включително отстраняването на сняг, лед и ледени
висулки/ на производствените, административните, обществени и жилищни сгради,
търговските обекти, обектите за услуги, складове, паркинги, гаражи, гари, пазари и други
имоти, както и техните дворове и прилежащи части, се осигуряват от лицата, които ги
управляват.

(3)  Гражданите  са  длъжни  при  замърсяване  от  тяхна  страна  на  местата  за  отдих  в
парковете и зелените площи да ги почистят преди напускане.

Чл.42. При провеждането на масови кампании за почистване, Общината осигурява
транспорт за извозване на отпадъците.

Чл.43. (1) Почистването на пътната мрежа от сняг, обработката с луга и пясъчни смески
се извършва по определена схема, утвърдена от Общината.

(2)  Натрупването на сняг върху уличните платна и тротоарите се извършва така,  че да
има място  за  движение  на  пешеходците.   Не  се  оставя  сняг  в  обсега  на  автобусните
спирки, кръстовищата и срещу входовете на гаражите.

Чл.44.  (1)  Общината определя  местата  за  депониране  на  битови отпадъци,  местата
и условията за съхранение на опасните такива.

(2) (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) Промишлените и
строителни отпадъци или сгур от котелни помещения се събират и извозват от фирмите, които
са ги отделили. Тези дейности се извършват за собствена сметка и със собствен транспорт или
по договор с фирмите по чистота,  като се заплаща такса за депониране на отпадъците в
Регионално депо Силистра.



(3) Болничните заведения се грижат за опасните си отпадъци, като ги обработват и
обезопасяват /изгарят или дезинфекцират/.

Чл.45. (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) Депата за
твърди  битови  отпадъци  се  изграждат  и  стопанисват  съгласно  Закона  за  управление  на
отпадъците.

Чл.46. (1) Забранява се:
1.  транспортирането  на  отпадъци,  насипни  материали,  вароциментови  разтвори,

селскостопанска и друга продукция и други материали в превозни средства с неуплътнени
карусерии и без предпазни платнища, както и движението на каруци без престилки за
животинските отпадъци;

2.  създаването  на  предпоставки,  които  могат да  станат  причина за  развъждане  на
насекоми и гризачи и  източник на неприятни миризми и други замърсявания на околната
среда.

3. (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) отглеждането на
селскостопански животни в регулационните граници на град Силистра и парковите зони,
определени с териториално-устройствения план /Дунавски парк, парк “Орехова гора”, парк
“Крепостта”/;

4. (доп. Решение – № 73 от 17.12.2015 г. на ОбС Силистра)  „приютяването на бездомни
кучета и котки във входовете и прилежащите територии на жилищните сгради, включително
предлагането на храна и хранителни отпадъци на безстопанствени кучета и котки на
обществени места”.

5. изоставянето на гледани в домашни условия кучета и котки на улицата, без да се
контролира повече тяхното поведение.

6. стоварването на въглища, дърва за огрев, строителни материали и други в зелените
площи и парковете.

(2) Стоварените въглища и дърва за огрев се обработват и прибират най-късно 24 часа
след получаването им, след което собствениците им задължително почистват замърсените
места.

Чл.47. (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра)
(1)  Собствениците  на  домашни  кучета  са  длъжни  да  ги  регистрират  в  общинската

администрация и при ветеринарен лекар.
(2) На новородените кучета регистрацията се извършва след навършване на 4 месечна

възраст.
(3)   На   новозакупените   кучета   регистрацията   се   извършва   в   7   дневен   срок

от придобиването му.
Чл.47А.  (Нов  -  реш.  №  1321  от  31.05.2007  г.  на  Общински  съвет-Силистра)  (1)

За притежаване на домашно куче собственикът му заплаща ежегодно такса по Закона за
местните данъци и такси.

(2) Таксата се заплаща ежегодно до 31.03. на съответната година или в едномесечен
срок
от придобиване на кучето. Таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за
всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(3) От такса са освободени собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;



6. ловни кучета.
Чл.48. (1) Гражданите, живущи в сгради с етажна собственост, могат да притежават не

повече от едно домашно куче, като са задължени да почистват общите части в жилищните
сгради  -  асансьор,  стълбище,  партер.  След раждане малките кученца могат да се отглеждат в
такава собственост до навършване на двумесечна възраст.

(2) Гражданите, живущи в индивидуални жилищни сгради могат да притежават най-
много две домашни кучета. Отглеждането на малките кученца се извършва съгласно
изискванията на предходната алинея.

(3) (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) Собствениците
на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни компаньони с цел
търговия; на пансиони;  изолатори  и  приюти  за  животни  ги  регистрират  по  реда  на  чл.137
от  Закона  за ветеринарномедицинската дейност, като към заявлението прилагат и
удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните..

Чл.49. (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра)
(1) Собствениците на домашни кучета са длъжни:
1. при извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт на

кучето и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицински органи;
2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен

лекар;
3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
4.   когато  ги  отглеждат  в  затворени   помещения,   ежедневно   да  им   осигуряват

необходимата разходка;
5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно

движение;
6. да представят кучетата си след навършване на 6 седмична възраст на ветеринарен

лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец,
ваксинация и обезпаразитяване, както и за маркирането им чрез татуировка или микрочип,
които съдържат индивидуалния номер на животното;

7. да не ги пускат свободно извън границите на имота си и вземат необходимите мерки
за предотвратяване на възможностите кучетата сами да извършват това;

8. при разходка да ги водят на повод, а агресивните - на къс повод и с намордник;
9.  да  вземат  всички  необходими  мерки,  особено  когато  кучетата  са  свободни,  за

недопускане на инциденти с граждани.
10. след дефекация на кучетата да почистят замърсените места.
11. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
12. собствениците на домашни кучета, ако не желаят повече да се грижат за тях, следва

да ги предадат в изолатора за безстопанствени животни.
13. В случай на смърт да предават труповете на кучетата на екарисаж Шумен, а в

случай  на  обстановка  "Бяс"  -  да  ги  загробват  на  дълбочина  най-малко  един  метър  извън
населените места в район определен от Общината.

(2) Забранява се:
1. допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради.
2. превозване на кучета с обществен транспорт.
3. преминаване и престоя на кучета през детски площадки и територията на детски

ясли, градини и училищни дворове.
4. допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за

отдих на гражданите,  спортна и  лечебна дейност,  и  на места, обозначени  от  Общината със
забранителни знаци.



5. разхождане на кучета от малолетни деца.
6. приютяването на безстопанствени кучета във входовете и прилежащите територии

на жилищните сгради.
7.  изоставянето  на  гледани  в  домашни  условия  кучета  на  улицата,  без  да  се

контролира повече тяхното поведение.
Чл.49 А (Нов - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) (1) Куче без

един  от  реквизитите:  нашийник,  повод,  марка,  непридружено  от  собственик,  се  счита  за
безстопанствено и се прибира в общинския изолатор за безстопанствени животни.

(2) Кучетата за опазване на стадата се придвижват задължително с оборудвани
спъвалки. Необорудваните кучета се считат за безстопанствени.

(3) Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат веднага в общинския
изолатор за безстопанствени животни или ветеринарната клиника, където се изолират и
преглеждат.

(4)   Собственикът   на   куче,   ухапало   човек,   заплаща   на   пострадалия   всички
медицински  разходи  следствие  от  ухапването  и  разходите  на  ветеринарния  специалист  по
прегледа на кучето.

Чл.49 Б (Нов - реш № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) (1) Кметът на
Общината   създава   изолатор   за   безстопанствени   животни,   съгласно   чл.35   от   Закона
за ветеринарномедицинската  дейност  и  възлага  организиране  на  дейността  по  улавянето
на животните.

(2)  Непотърсените  до  14  дни,  настанени  в  изолатора  безстопанствени  животни,  се
подлагат на евтаназия.

(3)  В случаите когато в 14  дневния срок на престой на животните в изолатора се яви
лице,  което желае да осинови куче,  то това става след като лицето заплати направените до
момента разходи. Кучето се освобождава от изолатора обезпаразитено и ваксинирано срещу
заболяването “Бяс”.

(4)  Настанено в изолатора куче,  може да бъде получено от собственика му след
доказване на собствеността му и след заплащането на направените до момента разходи при
престоя на кучето в изолатора и глоба в размер на 100 лева за неспазване на разпоредбите на
чл.49, ал.1, т. 7.

Чл.50. (1) За опазване на чистотата строителните фирми са длъжни:
1.  при  ползване  на  улични  и  тротоарни  площи  за  складиране  на  вароциментови

разтвори да използват специални контейнери;
2. след прибирането на стоварените строителни материали да почистят и възстановят

замърсените тротоарни, улични или зелени площи;
3. да осигурят ограда на обекта и да не допускат излизането от заградената територия на

транспортни средства със замърсени гуми.
4. (Нова - реш № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) да третират

образуваните при строителство и ремонт на обекти отпадъци и изкопни земни маси съгласно
изискванията на чл.чл.13,14 и 15 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на
Община Силистра.

(2) Забранява се:
1. изхвърлянето на строителни отпадъци от етажите на строителните обекти;
2. натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите

на обектите и строителните площадки;
3. отвеждането на води от строителни площадки по тротоарите и уличните платна.



РАЗДЕЛ ВТОРИ

Третиране на излезли от употреба моторни превозни средства
(Отменя с Решение № 174 от 31.03.2016 г. на ОбС Силистра)

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Опазване на околната среда

Чл.53. (1) Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик, лично
или чрез договор.

(2) Задължават се ръководителите на фирми, организации и граждани да съдействат за
опазването на зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната растителност в
тях.

(3)    Инвеститорите   и   строителните   фирми   са   длъжни   максимално   да   опазват
съществуващата дървесна и тревна растителност.

Чл.54. Забранява се:
1. изхвърлянето на отпадъци и други материали извън определените от Общината

депа.
2. горенето на гуми и пластмасови отпадъци, както и паленето на огън и изхвърлянето

на неугасени предмети в парковете и зелените площи по уличните платна и тротоарите;
3.  горенето  на  стърнища  и  зелени  площи  за  унищоване  на  растителността  при

обработката на земеделски земи независимо от собствеността им;
4. отсичането на дървета общинска собственост или клони от тях без разрешение на

Общината;
5. събирането на лечебни растения без разрешение на Общината;
6. чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други

подобни;
7.  изхвърлянето  на  насипан  със  сол  сняг  в  парковете,   зелените  площи  и  около

дърветата;
8. приготвяне на зимнина в близост до жилищни блокове и под  дърветата общинска

собственост;
9. късането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дръвчета в общинските

зелени площи и паркове;
10. косенето на трева в зелените площи и парковете от неупълномощени за това лица;
11. преминаването на стада през града и пашата на животни в парковете, зелените

площи,  зелените  ивици  около  улиците  и  пътищата  в  регулационните  граници  на  града  и
населените места;

12. ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки и други; събирането на
яйцата им; повреждането на изкуствените хранилки, птичите къщички и гнездата им в
парковете и градините на Общината;

13.  отвеждането  на отпадни  води  по  улиците,  тротоарите и  вътрешно-кварталните
пространства, използването на кладенци за септични ями;

14.    миенето    и    ремонта   на   превозни    средства   по    улиците,    тротоарите   и
вътрешнокварталните пространства, парковете и зелените площи, поречията на реки и язовири.



Глава четвърта

Административно-наказателни разпоредби

Чл.55. (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г., изм. - реш. № 485 от 21.02.2013г. на ОС-
Силистра) Актове за установяване на нарушенията се съставят от органите на РПУ,
служителите на Отдел ”Инспекторат” при Община Силистра, длъжностните лица на Общината,
определени със заповед на Кмета на Общината, кметовете и кметските наместници на населени
места, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Чл.56.  (1)  Установяването  на  нарушенията  по  Наредбата,  налагането  на  глоби  на
местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението  на наказателните постановления
става по реда на ЗАНН.

(2) (Нова - реш. № 485 от 21.02.2013 г. на Общински съвет-Силистра) Фиш за паркирано
моторно  превозно  средство  в  нарушение на Наредбата може да се издаде и  в  отсъствие на
нарушителя – в този случай първият екземпляр от фиша се закрепва на моторното превозно
средство, като закрепването е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по
пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в общинския инспекторат.

(3) (Нова - реш. № 485 от 21.02.2013 г. на ОС-Силистра) При издаден фиш, глобата по
който не е платена доброволно в седем дневен срок от датата на издаването му, се смята за
влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния или частния
изпълнител.

(4) (Нова - реш. № 485 от 21.02.2013 г. на Общински съвет-Силистра) На лице, което
оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да
подпише фиша, се съставя акт.

Чл.57. (1)На нарушителите на Наредбата се налагат следните наказания :
1. предупреждение;
2. глоба до 10 лв. по квитанция по ЗАНН;
3. глоба по фиш от 10 до 50 лв.;
4. (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра) Глоби в размер до

5000 лв. на физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени
санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да
се упражнява определена професия или дейност.

(2)  (Изм.  -  реш.  № 1321  от 31.05.2007  г.  на Общински съвет-Силистра)  Въз основа на
актовете,  съставени по реда на чл.55,  Кметът на Общината или упълномощен от него
заместник, издава наказателни постановления.

(3)  Нарушителят  дължи  и  обезщетение  за  претърпените  от  гражданите,  държавата,
общината и други лица вреди от нарушението.

Чл.58.   За   явно   маловажни   случаи   на   нарушение   на   Наредбата,   установени
при извършването им, овластени за това органи налагат на място глоби срещу квитанции и
фишове по реда на чл. 57.

Чл.59. Длъжностните лица по чл.55 от Наредбата при неизпълнение на възложените им
задължения се санкционират по ЗАНН.

Чл.60. Глобите до 10 лв. включително не подлежат на обжалване.
Чл.61.  За  административни  нарушения,  извършени  от  малолетни  и  непълнолетни,

на възраст  от   14    до   16   години  и   поставени  под  пълно   запрещение,   отговарят



съответно попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извъпшването
им.(чл. 26, ал.3 от ЗАНН)

Чл.62. (Отм. с реш № 1321 от 31.05.2007 г. на Общински съвет-Силистра)

Глава пета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Длъжностните  лица,   определени  като  актосъставители  със  заповед  на  Кмета
на Община Силистра, по тази Наредба да бъдат застраховани за сметка на работодателя.

§ 2. Настоящата Наредба е приета на основание чл.22 от ЗМСМА, с Решение № 1235,
Протокол № 49 от 30.07.2003 година на Общински съвет-Силистра.

§  3.  Наредбата влиза в сила от 07.08.2003  год.  До влизането й в сила,  Кметът на
Общината се задължава да я огласи по подходящ начин.

§  4.  С влизането  в  сила на настоящата Наредба  се отменя  Наредбата за опазване на
обществения ред и чистотата в Община Силистра, приета с Решения № 745, Протокол № 37 от
23.10.1998 год. на Общински съвет-Силистра.

§ 4А (Нов - реш № 1321 от 31.05.2007 г. на Общ. съвет Силистра) С влизането в сила на
промените в тази Наредба се отменя Наредбата за регистрация,  отглеждане и контрол на
кучетата в Община Силистра, приета с Решение № 992, протокол № 40 от 10.10.02 г. на
Общински съвет- Силистра.

§ 5. Организацията по изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.
§  6.   Контролът  по  приложението  на  настоящата  Наредба  се  възлага  на

Постоянната комисия по законността, обществения ред и предложенията на гражданите.
§  7.  Наредбата е изменена и допълнена с решение № 1321,  взето на заседание с

протокол № 43 от 31.05.2007 г., изм. и доп. с решение № 485 от 21.02.2013г., решение № 496 от
28.03.2013 г. на Общински съвет-Силистра; Наредбата е изменена с Решение № 1365 от
26.03.2015 г. на Общински съвет – Силистра; Наредбата е изменена и допълнена с Решение №
1408 от 30.04.2015 г.   на Общински  съвет  –  Силистра.;  Наредбата е изменена и допълнена с
Решение №  42 от 26.11.2015  г.  на  Общински  съвет  –  Силистра;  Наредбата  е  допълнена  с
Решение  №  73  от 17.12.2015 г. на ОбС Силистра; Наредбата е изменена с Решение № 172 от
31.03.2016 г. на ОбС Силистра;  наредбата  е  изм.  и  доп.  с  Решение  №  174  от  31.03.2016  г.
на  ОбС  –  Силистра; наредбата е допълнена и изменена с Решение № 229 от 26.05.2016 г.  на
ОбС – Силистра; изм. с Решение № 258 от 29.06.2016 г. на ОбС – Силистра.

§ 8.(Нова с Решение № 172 от 31.03.2016 г. на ОбС – Силистра) В чл. 34, ал. 2  и чл.35
думата „КАТ” се заменя с „Пътна полиция”.

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


