Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 8 / 27.02.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 27. 02. 2020 година / четвъртък/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:

ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и
контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община
Лозница.
………………………………………………………………………………......................................................
Г-н Мехмед Билялов – Зам. Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладназаписка.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 16
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
Отсъства
ЗА
ЗА

РЕШЕНИЕ № 35
27 Февруари 2020 год.

Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на
потребителите на територията на община Лозница е приета с Решение № 97 по Протокол №
8/04.05.2000 г. и последно актуализирана с Решение № 111/06.12.2012г. по Протокол № 20 на
Общински съвет Лозница. Много от текстовете, съдържащи се в нея, са вече архаични, а други
следва да бъдат променени, за да съответстват на действащата нормативна база. Във връзка с това
възниква потребност от внасяне на промени в същата.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното
развитие и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3 от
Закона за нормативните актове, Общински съвет Лозница
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и
контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община
Лозница, както следва:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на
търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Лозница
(Приета с Решение № 97 от Протокол № 8 / 04.05.2000 год., изм. с Решение № 111/06.12.2012г. по
Протокол № 20 на Общински съвет Лозница)
§ 1. В чл.3, ал.1, думите „ отдел „Териториално – селищно устройство“ /ТСУ/ при Община
Лозница“ се заменят с „Дирекция „Местно развитие и екология, устройство на територията и
стопански дейности при Община Лозница“.
§ 2. В чл.4, ал.1, т.1 думата „ фирмата“ се заменя с „наименование;
§ 3. В чл.5, ал.1, т.2 думите „и Наредбата за условията и реда за производство на вино, спирт и
спиртни напитки и за търговия с тях“ се премахват.
§ 4. В чл.15, ал.1 думите „която трябва да съдържа данните, посочени в чл.23, ал.2 от Наредба №
4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти на Министерство
на финансите“ се заменят с „при спазване разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин“.
§ 5. В чл.24, т.1 думата „фирмата“ се заменя с „ юридическо лице“.
§ 6. В чл.28, ал.4 думите „Закона за административното производство“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 7. В чл.34, ал.1 думите „молба – образец“ се заменят със „заявление“;
т.1 се отменя.
§ 8. В чл.36, ал.1 думите „молба –образец“ се заменят със „заявление“.
в ал.2 думите „нова молба в отдел „Промишлено – стопански дейности“ се заменят с „ново
заявление във Фронт – офиса на Община Лозница“.
§ 9. В чл.37, ал.1 думата „молбата“ се заменя със „заявлението“.
§ 10. В чл.38 думите „Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и Решение на Общински съвет
Лозница“ се заменят с „в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услугите на територията на Община Лозница“.
§ 11.Чл.39 се изменя така: „Финансирането на контрола и осъществяването на други дейности,
предвидени в наредбата, се осъществява чрез постъпления от глоби и имуществени санкции,

дарения и помощи, предоставени от български и чуждестранни физически и юридически лица,
както и средства от други източници, определени с нормативен акт.“
§ 12. В чл.39, ал.2, т.3 думите „ 50 % от събраните и внесени глоби и санкции по тази наредба“ се
премахват.
§ 13. В чл.40 думите „отдел „ПСД“ при община Лозница“ се заменят с „кмета на Община Лозница,
оправомощени от него служители“.
§ 14. В чл.43 след глоба се добавя „ в размер от 100 до 500 лева“;
думите „ имуществена санкция от 50 до 500 лева“ се заменят с „имуществена санкция в
размер от 100 до 1000 лева.“.
§ 15. В чл.45 изречение последно се отменя.
§ 16. Създава се нов § 5. към Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 5 за
организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на
територията на община Лозница и влиза в сила от датата на приемането на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и
защита на потребителите на територията на община Лозница.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вярно с оригинала
Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 05/03 /2020 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

