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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от

д-р Юлиян Найденов – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на община Силистра.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,
Законът за устройство на територията в чл. 56, ал. 2 дава пълномощия на всеки Общински съвет

да определи в изрична наредба реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми
обекти, и правомощията на Кмета на общината.

Общински съвет -  Силистра през 2002 година е приел на своя сесия Наредба за поставяне на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56, ал.2 от Закона за
устройство на територията, приета с решение № 783 от 14 февруари 2002г., изменена и допълнена с
Решение № 1261 от 22.03.2007г., изменена и допълнена с Решение № 1728 от 28.07.2011г., Решение
№ 615 от 27.06.2013г. на Общински съвет – Силистра

В годините досега наредбата е претърпяла многобройни изменения и допълнения, обусловени
от законодателни промени на нормативните актове свързани с приложението на наредбата.

Има множество текстове в настоящата Наредба за поставяне на преместваеми обекти за
търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на
територията, в които не е достатъчно ясно уточнена за гражданите процедурата за издаване на
разрешение за поставяне на отделните видове преместваеми обекти. Съществуват и множество
неуредени въпроси за реда и условията за премахване на незаконно поставените обекти, предмет на
наредбата, и вътрешният ред за разпределяне на правомощията между отделните служители на
общинска администрация следящи за правилното й прилагане.

Целите на новата уредба са да се прецизира прилагането й и да се уредят и неуредени
отношения от старата наредба. За постигането на тези цели е необходимо приемане на нова
наредба, тъй като те не могат да бъдат постигнати чрез допълнения или изменения на
съществуващата Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности, съгласно чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на територията.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредбата е поставен на
14.05.2014 г. на Интернет страницата на Община Силистра в раздел Нормативни документи и
Административни актове – Проекто-наредби, а на електронната поща и в деловодството
заинтересованите лица можеха да дават своите становища и предложения.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следните



РЕШЕНИЯ:

І. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. Отменя Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи

дейности, съгласно чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на територията, приета с решение № 783 от
14 февруари 2002г. на Общински съвет – Силистра;

2. Приема нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти
на територията на община Силистра, която е приложена към тази докладна записка.

ІІ. Общински съвет - Силистра упълномощава Кмета на Община Силистра да извърши всички
последващи действия за изпълнение на решението.

………………………
д-р Юлиян Найденов
кмет на Община Силистра

Съгласувал:

……………..………………
Директор дирекция ,,Правна“ – Николай Николов

……………………………..
зам. – кмет ,,Устройство на територията“ – инж. Емил Гойчев


