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ПРИЕМАНЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СИЛИСТРА 

 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

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., 
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. и Решение №373, взето с Протокол №18 от 22. 11. 2012г., 
Решение № 614 от Протокол № 25 от 27.06.2013г., и Решение № 777 от Протокол № 31 от 
31.10.2013г. на Общински съвет – Силистра, е отменена с Решение № 105 от 12.10.2018 г. по 

административно дело № 100 / 2018 г. на Административен съд – Силистра, което не е влязло в 
законна сила.  

С Наредбата се регламентират редът и условията за откриване, регистриране и 
функциониране на търговските обекти и търговията на открито на територията на Община 
Силистра. Тази регламентация е необходима и с отмяната й ще се доведат вредоносни последици 
за общинска администрация – Силистра. 
 

1. Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения на подзаконовия нормативен 

акт: 

 

 настъпили промени в законови и подзаконови нормативни актове /Закон за тютюна, 
тютюновите и свързаните с тях изделия, Закон за туризма, Закон за виното и спиртните 
напитки и др./; 

 прецизиране на документите, които се изисква да се прилагат при издаване на съответните 
разрешителни за извършване на търговска дейност;  

 необходимост от сключване на договори с ползвателите на летни градини;  
 промяна в 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 и начина за сключване на договори с търговските обекти;  
 обезпечаване на дейността на общинска администрация по събираемостта на таксите - 

предвижда се въвеждане на гаранционна вноска преди сключване на договора, която ще се 

 



усвоява от Община Силистра при невнасяне в срок на дължимите такси; предвижда се 
олихвяване на таксата при забавено плащане 

  възможност за предприемане на действия по събиране на задълженията по съдебен ред.  
  
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 

Проектът 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:  

 да се осигури защита на потребителите и условия за лоялна конкуренция в търговската 
дейност, опазване на обществения ред и здравето на гражданите;  

 повишаване събираемостта на таксите за ползване на летни градини; 
 предпазване на гражданите от шумово замърсяване; 
 възможност за предприемане на действия по събиране на задълженията по съдебен ред; 

 
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. 5 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се 
предоставя 30-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  
 
 
 

ВНОСИТЕЛ, 

 

 

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” 

 


