
 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” КЪМ ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
1. Променя наименованието на Общинско предприятие „Общински пазари” към Община 
Силистра в Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” ;  

 
2. В раздел I “СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ”, се правят следните 
промени: 

В Чл. 1, Чл. 2 и Чл. 3 Общинско предприятие „Общински пазари” се заменя с 
Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги”; 
  Чл. 4 се изменя и допълва: Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” е 
специализирано звено на общината по управление, експлоатация и поддържане на 
общинските пазари за селскостопански и промишлени стоки, стопанисване и експлоатация 
на зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”, с цел задоволяване 
потребностите на населението и осигуряване изпълнението на местни дейности и услуги, 
финансирани от бюджета на Община Силистра или от извънбюджетни сметки и фондове. ; 

Чл. 6 се изменя и допълва: Предприятието е с предмет на дейност „Управление и 
поддържане на общински пазари, стопанисване и експлоатация на зона за кратковременно 
платено паркиране „Синя зона”. 
   В Чл. 7 ОП „Общински пазари” се заменя с ОП „Общински пазари и паркинги”; 

Чл. 8. Стопанската дейност на предприятието се осъществява в следните направления 
се  допълва с :  

нова т.4  управление, стопанисване и експлоатация на зона за кратковременно 
платено паркиране „Синя зона”  
 
3. В раздел II “УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО”, се правят следните промени: 

В Чл. 17  към  т.3 Осъществява общо административно и оперативно ръководство на 
дейността на предприятието  се добавят: 

нова т. 3.6. организира експлоатацията и поддържането на паркинги и зони за 
кратковременно паркиране, предоставени му за управление; 

нова т. 3.7. организира и контролира събирането на такси от паркинги и зони за 
кратковременно паркиране 
 
4. В раздел V “ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО” 

   В Чл. 28 и Чл. 30 ОП „Общински пазари” се заменя с ОП „Общински пазари и 
паркинги”. 
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