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ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧАСТИЧНИ ПРОМЕНИ 
 

в Наредбата за търговската дейност и услуги на територията на община Силистра. 
 
 
 
1. в чл. 5 с текст „Търговските обекти по чл.4 могат да разкриват и стопанисват всички 

физически и юридически лица, надлежно регистрирани според съществуващото 
законодателство и от физически лица, производители на селскостопанска продукция” да 
отпадне текста „и от физически лица, производители на селскостопанска продукция; 

2. в чл. 5, ал. 2 с текст „Търговията на открито в общинските пазари на територията на 
Община Силистра се организира с Правилник за вътрешния ред на Общинско предприятие 
„Общински пазари и паркинги” да отпадне текста „и паркинги”; 

3. в чл. 9, ал. 6, т. 2 с текст „становище на Районно полицейско управление – Силистра, за 
установени нарушения на обществения ред по Наредбата за опазване на обществения ред и 
чистотата в Община Силистра и за нарушения и изпълнение на задълженията на търговеца по 
чл. 20, ал. 4, т. 5 и т.7 от Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община 
Силистра” да отпадне текста „и за нарушения и изпълнение на задълженията на търговеца по 
чл. 20, ал. 4, т. 5 и т.7 от Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община 
Силистра”; 

4. заличава чл. 11 с текст „При промяна на обстоятелствата, отразени в удостоверението за 
вписване в информационен масив “СТО”, търговецът е длъжен в едномесечен срок от 
настъпването им, да информира кмета на общината по чл. 7. Вписване на променените 
обстоятелства се извършва по реда на чл.8 и чл.9 от настоящата наредбата.”; 

5. заличава чл.12 с текст „ Постъпилите по чл. 7 документи се съхраняват от определено 
със заповед на кмета длъжностно лице от общинската администрация”; 

6. в чл. 13, ал. 2 с текст „Разполагането на рекламно информационни елементи (РИЕ) върху 
обекти общинска, държавна или частна собственост се извършва с одобрен проект разрешен от 
компетентните органи по чл. 29 от Наредбата за външна рекламна дейност на територията на 
Община Силистра” се заменя с текста „Разполагането на рекламно информационни елементи 
(РИЕ) върху обекти общинска, държавна или частна собственост се извършва по реда на 
Наредбата за външна рекламна дейност на територията на Община Силистра”; 

7. заличава чл. 15, ал. 3, т. 1 с текст „Копие от документ за платена годишна такса за 
контрол по спазване изискванията за търговия с вина, спирт и спиртни напитки; 

8. заличава чл. 15, ал. 3, т. 2 с текст „копие от документ за платена годишна такса за 
контрол по спазване изискванията за търговия с тютюни и тютюневи изделия”; 

9. заличава чл. 15, ал. 3, т. 3 с текст „разрешение за поставяне и копие от документ за 
платена такса за разкрита лятна градина към заведение за хранене и развлечение на общински 
терен.”; 

10. включва нова т.1 към чл. 15, ал. 3 с текст „Заповед за работно време за съответния обект 
и собственик/наемател на същия”; 

11. в чл. 20, ал. 4, т. 4а с текст „лица, които носят оръжие в увеселителни заведения, 
питейни заведения и барове от 22.00 часа до 06.00 часа и други общо опасни средства, 
наркотични или други упойващи вещества” се заменя с текста „лица , които носят оръжие и 
други общо опасни средства, наркотични или други упойващи вещества”; 

12. в чл. 25, ал. 1, т. 4 с текст „при необходимост временно удостоверение от Регионална 
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Силистра” се заменя с текста „при 
необходимост временно удостоверение от Регионална здравна инспекция – Силистра; 

 



13. в чл. 25, ал. 2 с текст „Разрешението се издава за срок до една година или срока, изрично 
упоменат в удостоверението по ал. 2, т. 3” се заменя с текста „Разрешението се издава за срока, 
изрично упоменат в разрешителното по ал. 1, т. 3”; 

14. в чл. 25, ал. 2, т. 5 с текст „при организиране на панаири, пазари, общоградски и 
селищни празници и др., търговията с храни се извършва с дадено писмено разрешение от 
органите на РИОКОЗ и / или ДВСК” се заменя с текста „при организиране на панаири, пазари, 
общоградски и селищни празници и др., търговията с храни се извършва с дадено писмено 
разрешение от органите на Регионална здравна инспекция - Силистра и / или Българска агенция 
по безопасност на храните”; 

15. в чл. 26, ал. 1 с текст „За продажба на разрешени асортименти стоки на открито и 
обособяване на летни градини към заведенията за хранене и развлечения се извършва с 
разрешение издадено по установения ред от кмета на общината в съответствие с Наредбата за 
разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 
56, ал. 2 от Закона за устройство на територията в Община Силистра” се заменя с текста „За 
продажба на разрешени асортименти стоки на открито се извършва с разрешение издадено по 
установения ред от кмета на общината в съответствие с Наредбата за разполагане на 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56, ал. 2 от 
Закона за устройство на територията”; 

16. в чл. 26, ал. 2 с текст „В заявлението се посочва необходимата максимална площ в 
квадратни метри и броя маси и срока за ползване” се заменя с текста „В заявлението се посочва 
необходимата максимална площ в квадратни метри и броя маси”; 

17. заличава чл. 27 с текст „При промяна броя на масите ( заетата площ за разполагането им) 
в лятната градина търговецът е длъжен да подаде ново заявление в дирекция “ Устройство на 
територията“ за корекция на издаденото разрешение за ползване и размера на таксата за 
заплащане”; 

18. в чл. 30, ал. 1 с текст „Разрешителното за извършване на търговска дейност на открито 
се издава в 2 (два) екземпляра, от които един за дирекция “Икономика и международни 
програми” до 14 дни след подаване на заявлението” се заменя с текста „Разрешителното за 
извършване на търговска дейност на открито се издава в 2 (два) екземпляра, от които един за 
дирекция “Икономика” до 14 дни след подаване на заявлението”; 

19. включва нови:  
 чл. 32, ал. 1 с текст „Обособяването на лятна градина към заведение за хранене и 

развлечения се извършва след подаване на Заявление по образец от собственика/наемателя на 
съответния обект”; 

 ал. 2 с текст „към заявлението се подават следните документи: 
т. 1 Актуално удостоверение от Агенцията по вписванията; 
т. 2 Схема за разполагане на лятна градина към заведение за хранене и развлечения с 
посочена площ за заемане и брой маси; 
 ал. 3 с текст „След одобрена схема и издадено Решение на Експертен съвет по 

устройство на територията при Община Силистра, се сключва договор между Община 
Силистра и конкретния ползвател. След сключване на договора, се издават Разрешение за 
поставяне и Разрешително за търговска дейност, които стават неразделна част от него.”; 

 ал. 4 с текст „Срокът на договора е три години”; 
 ал. 5 с текст „Издадените разрешителни и документи за платена такса се съхраняват в 

оригинал от търговеца и при поискване се представят на контролните органи”; 
 ал. 6 с текст „При промяна на заеманата площ за разполагане на лятна градина, 

търговецът е длъжен да подаде ново Заявление за корекция на издадените разрешителни и 
размера натаксата за плащане”; 

 ал. 7 с текст „Разрешителните са прекратяват по ред упоменат в договора за ползване на 
лятна градина”; 

20. в чл. 35, ал. 3 с текст „При системни нарушения на настоящата наредба на виновните 
лица се налагат глоби, а на едноличните търговци и юридически лица, имуществена санкция в 
размер от 200 до 2000 лева. или отнемане удостоверението за вписване за период до 1 (една) 
година” се заменя с текста „При системни нарушения на настоящата наредба на виновните лица 
се налагат глоби, а на едноличните търговци и юридически лица, имуществена санкция в 
размер от 200 до 2000 лева”; 



21. заличава §1, т. 3 с текст „Чл. 60 от Закона за туризма”; 
22. заличава §1, т. 5 с текст „Чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия”; 
23. заличава §6 с текст „Търговците стопанисващи обекти с удължено и непрекъснато 

работно време представят копие за регистрация на дейността за самоохрана на обекта издадено 
от Областна дирекция “ Полиция” или договор с лицензиран търговец за частна охранителна 
дейност за конкретния обект за осигуряване обществения ред, охраната и безопастността на 
деца и посетители по чл.9, ал. 5, т.3 и чл. 20, ал. 4 т. 5 и т. 7 в срок до два месеца след влизане 
наредбата в сила”. 

 
 


