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изх. №3382/ 10.04.2013 г.                            

 
ДО  
ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СИЛИСТРА 

 
 

М О Т И В И       
  

КЪМ  
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ 
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 56, АЛ. 2 ОТ ЗУТ 

 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, 
съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, наричана по-долу за краткост Наредбата, е приета с решение № 
783 от 14. 02. 2002 г., изменена и допълнена е с Решение № 1261 от 22. 03. 2007 г. и Решение № 
508 от 10. 10. 2008 г. и Решение № 1728 от 28. 07. 2011 г. като със същата се регламентират 
редът и начина за поставяне на преместваеми увеселителни обекти и обекти за търговски и 
други обслужващи дейности. 
 
1. Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения на подзаконовия 
нормативен акт: 

 
 регламентиране на обектите, за които се провеждат публични търгове, публично 

оповестени конкурси, или публични жребии; 
 необходимост от сключване на договори с ползвателите на летни градини;  
 регламентиране на сроковете на разрешителните; 
 проблемите, с които се сблъсква общинска администрация при събиране на таксите за 

летни градини.  
 
2. Цели, които се поставят: 

 
Целите ми, като вносител на този проект са: 

  уреждане на реда и начина за издаване на разрешителни; 
 уреждане на реда за сключване на договори;  
 обезпечаване на дейността на общинска администрация по събираемостта на таксите  
  възможност за предприемане на действия по събиране на задълженията по съдебен ред.  

  
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
 
Проектът за изменение и допълнение на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или 
други средства. 

 



 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 
 
Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:  

- повишаване събираемостта на таксите за ползване на летни градини; 
- възможност за предприемане на действия по събиране на задълженията по съдебен ред; 
- премахване на неточни и неприложими процедури. 

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не нарушава 
основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 

 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите 
лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат 
да бъдат депозирани при Директор дирекция „Правна” в ст. 110 на общинската администрация 
или изпращани на e-mail: nikolasss@abv.bg 
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                                                               КМЕТ: ....................................... 
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