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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда и условията за поставяне
и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Силистра.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Настоящият  проект  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата за  реда  и
условията  за  поставяне  и премахване на преместваеми обекти на територията  на
Община  Силистра,  е  във  връзка  с  приети  промени  в  Закона  за  устройство  на
територията (обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 31.03.2021 г.), Раздел  IX
Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, чл 56 „а“ за издаване на
разрешение за ползване на терен публична общинска собственост за извършване на
търговска и/или друга дейност на открито е налице необходимост от изменение и
допълнение  на  Наредбата за  реда  и  условията  за  поставяне  и  премахване  на
преместваеми обекти на територията на Община Силистра.

Необходимите изменения и допълнения в Наредбата за реда и условията за
поставяне  и  премахване  на  преместваеми  обекти  на  територията  на  Община
Силистра се изразяват в следното:

http://www.silistra.bg/
mailto:mayor@silistra.bg


 

В законоустановения срок .... постъпили предложения по смисъла на Закона за 
нормативните актове.

БИЛО СТАВА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 4
(2) Преместваемите обекти се поставят с раз-
решение на Главния архитект на Община Си-
листра или упълномощено от него длъжност-
но лице.

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕ-
МЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И

ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И
ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗА-

ВЕЖДАНЕ

РАЗДЕЛ I СХЕМИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА
ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 12
(2) Разрешението се издава от главния архи-
тект на общината или упълномощено от него 
длъжностно лице на основание подадено заяв-
ление от заинтересуваното лице.

                           РАЗДЕЛ II
РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕ-

МЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.21 (1) Разрешението за поставяне се издава
от Главния архитект на името на собственика 
на терена, ползвателя или наемателя, в съот-
ветствие с одобрената схема и/или сключения 
договор в 7 дневен срок от: 

 т.1 сключване на договор за отдаване 
под наем на обекти по чл. 9, ал.1, т.1, 
т.2 и ал.2, т.1, т.2;

 т.2 сключване на договор за ползване 
на терен за разполагане на маси със 
столове към заведения за хранене и 
развлечения по чл.9, ал.1, т.6 и т.7; 

 т.3 одобряване на схемата за поставя-
не на преместваем обект.

                              ГЛАВА ПЪРВА
                         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 4
(2) (Изм. и доп. – Решение № ……. от ……. 
г. на Общински съвет – Силистра) Премест-
ваемите обекти се поставят с разрешение на 
Кмета на Община Силистра, съгласувано от 
Главния архитект на Община Силистра.
                         ГЛАВА ТРЕТА
        РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА  
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВС-
КИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ 
И ДРУГИ    ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО 
ОБЗАВЕЖДАНЕ

РАЗДЕЛ I СХЕМИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА         
ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 12
(2) (Изм. и доп. – Решение № ……. от ……. 
г. на Общински съвет – Силистра) Разреше-
нието се издава от Кмета, съгласувано от 
Главния архитект,  на основание подадено за-
явление от заинтересованото лице.

                          РАЗДЕЛ II
РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ   
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.21 (1) (Изм. и доп. – Решение № ……. от 
……. г. на Общински съвет – Силистра) 
Разрешението за поставяне се издава от Кме-
та на Община Силистра, съгласувано от 
Главния архитект на Община Силистра, на 
името на собственика на терена, ползвателя 
или наемателя, в съответствие с одобрената 
схема и/или сключения договор в 7 дневен 
срок от:

 т.1 сключване на договор за отдаване 
под наем на обекти по чл. 9, ал.1, т.1 и 
т.2 и ал.2, т.1 и т.2; 

 т.2 сключване на договор за ползване 
на терен за разполагане на маси със 
столове към заведения за хранене и 
развлечения по чл.9, ал.1, т.6 и т.7; 

 т.3 одобряване на схемата за поставяне
на преместваем обект.



В тази връзка предлагам Общински съвет – Силистра да приеме следното 

РЕШЕНИЕ:

І. На  основание  чл.  21,  ал.  2  от  Закона  за  местното  самоуправление и  местната
администрация, във връзка с чл. 56 а от Закона за устройство на територията (обн.,
ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 31.03.2021 г.), ПРИЕМА следните изменения и
допълнения  в  Наредбата за  реда  и  условията  за  поставяне  и  премахване  на
преместваеми обекти на територията на Община Силистра:

§ 1. В чл. 4, ал. 2 текста се изменят така:
(2) Преместваемите обекти се поставят с разрешение на Кмета на Община Силист-
ра, съгласувано от Главния архитект на Община Силистра.

§ 2. В чл. 12, ал. 2 текста се изменят така:
(2) Разрешението се издава от Кмета на общината, съгласувано от Главния архитект
на Община Силистра на основание подадено заявление от заинтересованото лице.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 текста се изменят така:
(1) Разрешението  за  поставяне  се  издава  от  Кмета  на  Община  Силистра,
съгласувано от Главния архитект на Община Силистра на името на собственика на
терена,  ползвателя  или  наемателя,  в  съответствие  с  одобрената  схема  и/или
сключения договор в 7 дневен срок от: 

 т.1 сключване на договор за отдаване под наем на обекти по чл. 9, ал.1, т.1 и
т.2 и ал.2, т.1 и т.2

 т.2 сключване на договор за ползване на терен за разполагане на маси със
столове към заведения за хранене и развлечения по чл.9, ал.1, т.6 и т.7; 

 т.3 одобряване на схемата за поставяне на преместваем обект.

 
ВНАСЯ:
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ    
Кмет на Община Силистра

Съгласували:
Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра

Д-р Мирослав Тодоров - Зам.- кмет „Финанси и икономика“

Йорданка Владимирова - Директор дирекция „Икономика“

Николай Николов - Директор дирекция „Правна“

Изготвил:
Галина Маринова - мл. експерт „КОТСЗП“
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