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ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ 
В Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, 

съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ  
 
1. В чл.7, ал.1, т.1, текстът 
- „В 7 /седем/ дневен срок от одобряването на схемите за разполагане на ПО върху общински 
терени по чл.4, ал.4, Кметът на Общината със заповед насрочва провеждането на публичен търг 
или публично оповестен конкурс по реда на глава Пета от Наредбата за общинската 
собственост за правото на поставяне на обекти по чл.2, ал.1, т.1,4 и 5 или публичен жребий на 
обекти по чл.2, ал.1, т.2 и 3.” 
Става: 
- „В 7 /седем/ дневен срок от одобряването на схемите за разполаган на ПО върху общински 
терени по чл.4, ал.4, Кметът на Общината със заповед насрочва провеждането на публичен търг 
или публично оповестен конкурс по реда на глава Пета от Наредбата за общинската 
собственост за правото на поставяне на обекти по чл.2, ал.1, т.1, 4 и 5 или публичен  жребий на 
обекти по чл.2,ал.1,т.2.”   
 
 
2. В чл.7, ал.1 създава: /Нова/ т.2 – За обекти по чл.2, ал.1, т.3 – след одобряване на схемата 
за поставяне се сключва договор с ползвателя, по ред, указан в Наредбата за търговска 
дейност и услуги на територията на Община – Силистра.  
 
3. В чл.7, ал.1, т.2 – става    т.3, 
                         т.2.1 – става т.3.1,  
                         т.2.2 – става т.3.2. 
 
4. В чл.7, ал.1, т.3  текстът: 
- „Заповедта за провеждане на жребий с условията за участие , се обявява на специално табло 
на входа на сградата на общинската администрация, на интернет страницата на Общината и в 
един регионален вестник,” 
 Става: 
-  „Заповедта за провеждане на жребий с условията за участие, срока на ползване и 
разрешената дейност, се обявява на специално табло на входа на сградата на общинската 
администрация, на интернет страницата на Общината и в един регионален вестник.”  
 
5. В чл.7, ал.1, т.3 –  става т.4. 
 
6. В чл.7, ал.2 текстът: 
- „Заявленията за участие в жребия се приемат в 14 /четиринадесет/  дневен срок от датата на 
публикуване на  обявата,” 
 Става: 
- „Заявленията за участие в жребия  се приемат в 14 /четиринадесет/  дневен  срок от датата на 
публикуване на  обявата, като в заявлението се посочва мястото, за което се кандидатства 
по одобрената схема.”  
 
7. В чл. 7 създава НОВА „ал.3 Когато за един обект постъпи само 1 /едно/ заявление, 
жребий не се провежда.” 

     
 
 

 


