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ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
от  

д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
 
 

С Решение № 105 от 12. 10. 2018 г. по административно дело № 100 / 2018 г. по описа на 
Административен съд – Силистра, което е обжалвано пред Върховен административен съд на Р 
България и все още не е влязло в законна сила, е отменена „Наредбата за търговската дейност и 
услуги на територията на Община Силистра”, наричана по-долу за краткост Наредбата, приета с 
решение № 350, взето с Протокол № 11 от 18. 07. 2008 г., и изменена и допълнена е с Решение № 
548, взето с Протокол № 16 от 11. 11. 2008 г., Решение № 299, взето с Протокол № 14 от 28. 07. 
2012 г., Решение № 373, взето с Протокол № 18 от 22. 11. 2012 г., Решение № 614 от Протокол № 
25 от 27.06.2013 г., и Решение № 777 от Протокол № 31 от 31.10.2013 г. на Общински съвет – 
Силистра. 

С оглед необходимостта от задължителна правна регламентация чрез подзаконов нормативен 
акт и с оглед защитата интересите на Община Силистра, както и на търговците извършващи 
търговска дейност на територията на общината, е необходимо да се приеме нов такъв нормативен 
акт. Редица съществени промени в нормативната база, настъпили по време на изпълнението на 
Наредбата, налагат нейното цялостно редактиране и приемането на нов подзаконов акт, със същият 
смисъл и актуализирано съдържание, което ще доведе до по прецизна и улеснена работа на 
общинската администрация. 

Цели се осигуряване защитата на потребителите, както и условия за лоялна конкуренция в 
търговската дейност, опазване на обществения ред и здравето на гражданите и гостите на Община 
Силистра. С новата Наредба ще се постигнат по-добри резултати в събираемостта на такси за 
общинската администрация, както и опазването на интересите едновременно на търговци и 
граждани. 

 
 

 
д-р Мирослав Тодоров 
За Кмет на Община Силистра 

На осн. ЗК – 1710/01.11.2018г. 

 

 
 
Съгласували:  
Ростислав Павлов  
Секретар на Община Силистра 

 
Йорданка Владимирова   
Директор Дирекция  „Икономика” 

 
Николай Николов  
Директор Дирекция „Правна” 

 
 
Изготвил: 
Ивелина Тодорова  
Младши експерт „ТККТУ” 

 


