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Мотиви
към предложение за Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и

премахване на преместваеми обекти на територията на община Силистра.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за
Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на
територията на община Силистра.

1. Причини, които налагат приемането:
- Наличие на 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 и отнемане на разрешение за поставяне на
отделните видове преместваеми обекти в терени общинска, държавна или частна собственост.

- Неуредени съществени въпроси за реда и условията за премахване на незаконно поставените обекти,
предмет на Наредбата, и принудителното им премахване.

- Липса на ясно разпределяне на правомощията между отделните служители на общинска администрация
следящи за правилното прилагане на Наредбата.

2. Целите, които се поставят:
Прецизира прилагането на Наредбата и уреждане на неуредените или частично уредени отношения от

Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56,
ал.2 от Закона за устройство на територията.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За отмяната на старата Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи

дейности, съгласно чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на територията и приемането на новата Наредба за
реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Силистра. не
са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
- гарантиране на по-висока ефективност при издаване на разрешения за поставяне на преместавеми обекти;
- по-пълна уредба на реда и условията за премахване на незаконно поставени преместавеми обекти;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на новата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми

обекти на територията на община Силистра е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за
местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
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д-р Юлиян Найденов
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