Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 17 / 28.07.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 28.07.2020 година /вторник /от 09.00 часа проведе
редовно заседание.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО СЕДМА 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 докладна –
записка.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА

№
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА
отсъства

Гласували 12 – Общински съветници
„ЗА” – 12
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 81
28 юли 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., изменяна с последващи решения № 111 по Протокол № 20/06.12.2012 г., Решение №
35 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Лозница. В подзаконовия нормативен акт
липсва разпоредба, регламентираща задължението за категоризация за определени търговски обекти
по смисъла на наредбата, поради което възниква потребност от изменението и допълнението му в
този аспект. Причините, които налагат конкретизиране на материята в това отношение, са
продиктувани на първо място от принципа за законност, ефективност, обективност и

безпристрастност и не на последно място от необходимостта да бъдат парирани опитите за
осъществяване на дейности по нерегламентиран и незаконосъобразен начин.
С това се цели затвърждаване принципите на отговорност и отчетност, осъществяване на дейност
в интерес на обществото. Предлаганите изменения и допълнения в подзаконовия нормативен акт не
противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
Очакваните резултати от реализирането на този проект са: прецизиране и допълване на
Наредбата, което ще доведе до нейното съответствие със законовите разпоредби, респективно
подобряване на работата по прилагането на същата.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.26 и
чл.28 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
(Приета с Решение № 97 по Протокол № 8/04.05.2000 г., изм. с Решение № 111 по Протокол №
20/06.12.2012 г., изм. с Решение № 35 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет 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 по Протокол № 8/04.05.2000 г., изм. с Решение № 111 по Протокол №
20/06.12.2012 г., изм. с Решение № 35 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет Лозница)
§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2,т.2 след думата „развлечение“ се добавя в скоби „самостоятелни и прилежащи към места
за настаняване;
2. В ал.2,т.5 думите „и частни квартири“ се заменят с „къщи, стаи или апартаменти за гости“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обектите по чл.1, ал.2, т.2 и т.5 подлежат на категоризиране по ред, определен в Закона за
туризма и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.“
§ 3. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На физическо лице, което предоставя услуги в некатегоризиран обект по чл. 1, ал. 2, т.2 и
т.5, се налага глоба от 500 до 5000 лв., съответно на юридически лица - имуществена санкция в
размер от 1000 до 10 000 лв.“
§ 4. 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 влиза в
сила от деня на приемането й от Общинския съвет.
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:
А. Салиева
Решението е обявено на 03/08/2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

