
                                         ДАТА НА ПУБЛИКАЦИЯ: 18.03.2020 Г.                              

Съгласно чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ 
общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно 
значение, а чл.79  АПК гласи, че нормативните административни актове се 
отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ 
нормативен акт. 
С Решение № 19 по Протокол  № 6/30.12.2019 г. на Общински съвет 
Лозница  е приета нова Наредба № 4 за  условията и реда за поставяне на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията 
на Община Лозница, която в детайли  регламентира начина за поставяне на 
преместваемите обекти. С цел оптимизиране процедурата за поставяне на 
краткосрочните преместваеми обекти, се налага в наредбата да бъде 
внесено изменение. 
В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните 
актове преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или 
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на 
интернет страницата на съответната община/ общински съвет. 
Законоустановеният срок за представяне на предложения и становища по 
проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 
дни от датата на публикацията. 
Становища и предложения може да бъдат изпращани на e-mail: 
obshtina@loznitsa.bg   или obloznica@abv.bg .    
  
 ПРОЕКТ!!! 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №  4 за  
условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на 
градското обзавеждане на територията на Община Лозница (приета с 

Решение № 19 по Протокол  № 6/30.12.2019 г. на Общински съвет 
Лозница) 

 

§ 1.  Чл.17, ал.2 се изменя така: „Преместваеми обекти по чл.3, т.3 за 
срок до 3 дни се поставят след плащане на такса на място, а всички 
останали  - след получаване на разрешително за поставяне на съответния  
обект и платена такса.“ 

§ 2. Създава се нов § 6 към Преходни и заключителни разпоредби на 
Наредба № 4 за  условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и 
елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лозница, 
който има следното съдържание: „Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредба № 4 за  условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и 
елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лозница 
влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет Лозница“. 


