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   СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с 

чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото 

предложение на Интернет страницата на Община Айтос 10.10.2016 г. се предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 

проекта за Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на 

територията на Община Айтос. Предложенията могат да се правят в деловодството на 

Община Айтос ул. „Цар Освободител” № 3.  

 

 

 

                                                                                       Проект  

 

НАРЕДБА 
 

ЗА РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.1.(1) Тази Наредба урежда реда и условията за разрешаване поставянето на, 

преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти, елементи на градското 

обзавеждане, и монументално-декоративни  елементи  върху поземлени имоти – общинска, 

държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята на територията на 

община Айтос.  

 (2) По смисъла на ал.1: 

 1. Преместваеми обекти и съоръжения са: павилиони, навеси, кабини, спирки на 

масовия градски транспорт, машини и други подобни съоръжения, предназначени и/или 

използвани за търговия и други обслужващи дейности. 

 2. Елементи на градското обзавеждане са: пейки, осветителни тела, съдове за събиране 

на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, естради, градинско-паркови елементи и други 

подобни.  

  

             Чл.2.  Не са предмет на тази наредба: 

 1. рекламно-информационните елементи, регламентирани с Наредба за рекламната и 

информационната дейност на територията на община Айтос.  

 2. преместваемите обекти, поставени на регламентираните общински пазари на 

територията на общината. 

 

 Чл.3.(1) Преместваемите обекти могат да се поставят само след издаването на 

Разрешение за поставяне по реда и условията на тази наредба, върху поземлени имоти  без 

това да затруднява ползването им или да застрашава здравето и безопасността  на гражданите. 

Преместваемите обекти не могат да се поставят пред паметници на културата, обществени 

сгради, входове и витрини на магазини. 

 (2) Не се издават разрешения за поставяне по улиците и тротоарите на ул.”Славянска” 

и на кръговото движение по нея, ул.”Цар Освободител в участъка между ул.”Д.Зехирев” и ул. 

“Станционна”, пред входовете на обществени сгради, паметници на културата и музеи, в 

тревни площи и пред уличната регулация на УПИ-частна собственост, освен със съгласието 

на собствениците, изразено писмено. 



 2

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ 

 

 Чл.4 (1) Според вида и предназначението си преместваeмите обекти могат да бъдат:  

 1. За извършване на търговия и др. обслужващи дейности на закрито: 

 (а) павилион – самостоятелен търговски обект или търговски модул  до 15 кв.м. и 

височина до 3 кв.м.;                                                                                 

  (б) каравани – подвижно търговско съоръжение придвижвано от собствена или чужда 

тяга; 

    (в) други.    

 2. За извършване на търговия  и  др. обслужващи дейности на открито: 

  (а) сергия, търговски плот; 

  (б) количка подвижно търговско съоръжение с площ; 

  (в) машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски, 

щендери, стелажи и др.; 

  (г) маси пред заведения;  

  (д) слънцезащитни устройства – сенници чадъри, тенти и други; 

 3.Спортно - атракционни съоръжения , увеселителни обекти : 

   (а) закрити циркови арени и др. подобни увеселителни обекти  по смисъла  на чл. §5 

т.71 ВР на ЗУТ ;  

   (б) стрелбища;  

    (в) детски въртележки;  

    (д) моторни люлки;  

     (е) детски електромобили;  

 4.Обслужващи транспорта:  

 (а) Спирконавес за масов градски транспорт; 

         (б) Контейнерни бензиностанции и газостанции. 

  (2) По своя характер преместваемите съоръжения по ал.1 могат да бъдат: 

     1. целогодишни;     

           2. сезонни. 

            3. кратковременни 

 

 Чл.5 Преместваемите обекти, независимо от техния вид, следва да отговарят на 

следните изисквания: 

 1. Да отговарят на нормите за безопасност; 

 2. Да се поддържат в добро състояние; 

 3. Да не препятстват използването по предназначение на законно изградените обекти в  

поземленият имот, в който са разположени;  

 4. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда; 

 5. Да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и действащото 

законодателство; 

 6.  Да не застрашават безопасността на движение по улиците; 

 7. Да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или 

сервитутната им зона, съгласно съответните подзаконови нормативни актове; 

 8.  Да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и 

рекламни елементи; 

  9. Да не са поставени върху части от входове на сгради или в непосредствена близост 

до тях; 
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 10. Да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема на обекта;  

 11. Да съответстват на изискванията на Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за 

условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към 

съоръженията, поставяни в увеселителните обекти. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ 

 

 Чл.6.(1) Схемите за поставяне на преместваеми обекти  върху общински имоти се 

изготвят служебно от Общинска администрация и след приемането им от общински съвет се 

одобряват от главният архитект. Схемите са с двугодишен срок и могат да бъдат  

актуализирани по реда на тяхното изработване и приемане.  

            (2) Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху терени - държавна собственост 

се изготвят по искане на заинтересувано лице, съгласувано със съответната централна 

администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител и се 

одобряват от Главния архитект  

            (3) За поставяне на обекти в частни имоти заинтересованото лице  представя се скица–

предложение с оказан начин на поставяне на преместваем обект. 

 

   Чл.7. След одобряване на схемата за преместваемите обекти върху общински имоти, 

общинската администрация  я  обявява на видно място в сградата на Общината . 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  

РЕД  И  УСЛОВИЯ ЗА  ИЗДАВЕНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА  ПОСТАВЯНЕ И 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

 

 

РАЗДЕЛ І 
На преместваеми обекти за търговия и др. обслужващи дейности  

на закрито по чл.4, ал.1, т.1 

 

 Чл.8.(1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия и др. 

обслужващи дейности на закрито върху терени  държавна, общинска и частна собственост се 

издава от Кмета на общината или упълномощено от него лице при представяне на следните 

документи: 

 1. Заявление  по образец; 

            2. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че 

юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност; 

            3. Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото 

съоръжение ще се извършва стопанска дейност изискваща такова удостоверение;  

 4. Документ удостоверяващ правното основание за наемане на  терена:   нотариален 

акт, договор за наем или изрично писмено съгласие на собственика на имота в случаите в 

които се иска разполагане на преместваем обект в чужд имот;    

  5. Скица на поземления имот с предложение за точното разполагане на    

преместваемото съоръжение в случаите в които се заявява  поставяне на преместваемото 

съоръжение в частен поземлен имот. 
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 Чл.9.(1) Върху поземлени  имоти  общинска собственост  се  разполагат преместваеми  

обекти за търговия и др. обслужващи дейности  на  закрито  въз основа на одобрена схема по 

реда на настоящата Наредба  и  след   проведен търг или конкурс  по реда на  Наредба за реда 

за  придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.  

          (2) Разрешението за поставяне на обектите по ал.1,  се издава на лицето спечелило 

търга или конкурса.    

 

 Чл.10.(1) Разрешението за поставяне на преместваем обект за търговия и др. 

обслужващи дейности на закрито се издава със срок, равен на срока посочен в правното 

основание за заемане на терена. 

           (2) Разрешението за поставяне на преместваем  обект за търговия и др. обслужващи 

дейности на закрито върху имот частна собственост се издава за срок не по-дълъг от срока 

посочен в правното основание за заемане на терена, когато молителя е ползвател, а когато 

молителя е собственик на имота за срок не по-дълъг от 7 години. 

             

   Чл.11.(1) Разрешението за поставяне трябва да съдържа: 

 1. Имената, адреса и единния граждански номер на лицето, съответно фирмата и адреса 

на управление на търговеца, на който се издава разрешението; 

 2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето; 

 3. Площта, която заема  преместваемият обект; 

 4. Точното местонахождение на обекта и неговото предназначение; 

 5. Срока за който се разрешава поставянето; 

 6. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи; 

 7. Основанията, при които се отнема разрешението. 

        (2)  Разрешението  за  поставяне се  издава след заплащане такса за неговото издаване.  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
На преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности  

на открито по чл.4, ал.1, т.2, буква ”а,б,в” 

 

  Чл.12.(1) След изготвяне на схемата по реда на настоящата Наредба, местата за  

разполагане на преместваеми обекти  за търговия  и др.обслужващи дейности  на открито  се 

обявяват в  интернет страницата на Общината или в  сградата на общинската администрация  

след приемане на схемите по реда на настоящата наредба.     

            (2) В 14 дневен  срок от обявяването  по ал.1 ,  им  желаещите да извършват търговска 

дейност или други дейности на открито, подават  заявление по образец .  

           (3) Към заявлението се прилагат следните документи:  

           1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че 

юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност; 

           2. Фотокопие от документа за самоличност  на заявителят в случаите в които 

последният е физическо лице; 

           3. Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция за лицата 

желаещи да извършват търговска дейност;   

           4. Документи удостоверяващи обстоятелствата по чл.13 ал.4. 

 

   Чл.13.(1) Заявленията по чл.12, ал.2 постъпват в деловодството на общината при 

определено със заповед длъжностно лице и се разглеждат от комисия назначена от Кмета на 

общината, която се състои от 5  члена/и в състава и се включват 2–ма  общински съветници. 
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            (2) В комисията  задължително се включва Кмета на съответното населено място или 

негов представител в случаите в които се разглеждат заявленията за разполагане на 

преместваеми обекти находящи   се на територията на съответното кметство. 

            (3) На заседанието на комисията се води протокол в който се отразяват направените 

класации  по реда на постъпилите заявления.             

 (4) При по-голям брой желаещи за едно и също място или обект, предимство имат: 

            1. лицата с доказана инвалидност лично извършващи дейността и представили 

документ от ТЕЛК; 

            2. собствениците и или наемателите на постоянни сгради и или търговски обекти, пред 

които се предвижда разполагането на съответното преместваемо съоръжение съобразно 

одобрената схема. 

           (5) Извън случаите по ал.4 , при наличието на повече  от един желаещи за едно и също  

място или обект  се  провежда жребий в присъствието на  лицата .      

            (6) Комисията може да  излезе с отрицателно становище за  включване в класирането  

на лицата подали заявление когато последните не са представили всички необходими 

документи съгласно чл.12 ал.3 и когато има данни че на  кандидата са налагани три или 

повече санкции  за нарушение при осъществяване на търговска дейност на открито .            

            (7) Въз основа на протокола от заседанието кметът на общината или упълномощено  от 

него лице издава разрешение за поставяне на преместваемият обект  за търговия на открито  и 

др. обслужващи дейности. 

 

 Чл14.(1) Разрешението се издава по образец, одобрен от Кмета на общината или 

упълномощено от него лице, като в него задължително се посочват: имената, адреса и 

единния граждански номер на лицето, съответно фирмата и адреса на управление на 

търговеца, на който се издава разрешението; площта  заемана  в кв. м.; срока; размера на 

дължимата такса  за ползване на мястото върху което ще бъде разположен обекта в случаите в 

които се разполагат в терени общинска собственост; основанията, при които се отнема 

разрешението. 

           (2) Разрешението по ал.1 се издава в седемдневен срок, считано от датата на заплащане 

на таксата за издаване на разрешение за поставяне и дължимата такса за ползване на мястото 

върху което ще бъде разположен обекта в случаите в които се разполагат в терени общинска 

собственост . 

            

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
На преместваеми съоръжения за търговия и други обслужващи дейности  

на открито по чл.4, ал.1, т.2, буква “г” и “ д”  

/маси пред заведения, слънце защитни съоръжения навеси/ 

 

 Чл.15. Собствениците или наемателите на заведенията за хранене и развлечения могат 

да поставят пред тях маси  при спазване на следните условия: 

 1. при поставянето на масите да се осигурят най-малко 1,50 метра свободно тротоарно 

пространство за преминаване на пешеходци, а за пешеходните зони най-малко 1,50 метра от 

осовата линия на улицата; 

 2. прилежащият терен да се поддържа в чист и естетичен вид. 

 

 Чл.16.(1) Разрешението за поставянето на съоръжение /маси / към заведения за хранене 

и развлечения се издава от  Кмета на Общината или упълномощено от него лице  след 

представяне на:  

 1. Заявление  по образец;  
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 2. Документ за собственост; 

 3. Договор за наем или договор за ползване на  стационарният обект;                                                     

 4. Удостоверение за категоризация  на заведението за хранене и развлечение на обекта;  

 5. Скица на терена с точно определена квадратура и схема за разполагане, съгласувана 

от гл. архитект на общината.  

      (2) Разрешението по ал.1  се издава в седемдневен срок считано от датата на заплащане 

на таксата  за издаване на разрешение за поставяне и дължимата такса за ползване  на мястото  

върху което ще бъде разположено съоръжението в случаите в които се разполагат в терени 

общинска собственост -  за първия месец от действието на разрешението .       

 

 Чл.17.(1) Разрешенията за поставяне на слънцезащитни съоръжения,  навеси и др. се 

издават от Кмета на Общината  или упълномощено от него лице след  представяне на: 

 1. заявление  по образец; 

 2. становище от инженер - конструктор с указани условия за монтажа и конструкцията 

на съоръжението. 

         (2) В разрешението се посочват точното местоположение, площта, периода, вида на 

конструкцията, предназначението на съоръжението, условията и реда за заплащане на 

дължимите такси в случаите в които съоръжението се разполага върху сграда общинска 

собственост или заема  част от терен общинска собственост.  

 

 Чл.18. Разрешенията за поставяне на маси пред заведенията се издават за срок до 1 

година, а за слънцезащитни навеси за срок до две години.   

 

 Чл.19.(1) Лицата, получили разрешение за поставяне по  съответния ред са длъжни да 

не променят предназначението им, да поддържат в добър вид обектите и пространството 

около тях, да не ги разширяват, да осигуряват безопасни условия за тяхната експлоатация и да 

ги демонтират и премахват в седемдневен срок след изтичане на срока на Разрешението за 

поставяне. 

  (2) Промяната във вида, местоположението и функцията може да се извършва само с 

ново разрешение по реда на тази наредба.  

 

 

РАЗДЕЛ  ІV 

За преместваеми  увеселителни , атракционни и спортни обекти във връзка с 

организиране на празници от общоградски и национален характер , фестивали и други 

кратковременни обекти за търговия на открито чл.4, ал.1, т.3 

 

 Чл.20.(1) За организацията на празници от общоградски или национален характер, 

Кмета на Общината издава заповед, в която се посочва периода, зоните за разполагане на 

съоръженията, начина за заплащане на дължимите такси и други изисквания за провеждането 

на празника.  

 (2) Заповедта  е придружена със схема одобрена от главният архитект. 

 (3) Заповедта и схемата се съобщават на населението чрез поставянето на видно място 

в сградата на Общината или по друг подходящ начин.  

 

 Чл.21. Разрешенията за поставяне се издават от кмета на Общината или упълномощено 

от него длъжностно лице и след заплащане на дължимата такса за ползване на терена  

определена с Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Айтос.  
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 Чл.22.(1)  За издаването на разрешението, заинтересованите лица  представят следните 

документи:  

 1. Заявление  по образец;  

 2. Документ за самоличност;  

            3. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че 

юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност; 

 4. Майсторско или занаятчийско свидетелство; 

 5. Копие от паспорт на съоръженията, придружено със заверка за  преминат технически 

преглед на съоръженията за текущата година (за атракциони, циркове и панаири)    

            6. Заплатена такса за издаване на разрешение за поставяне.                          

 (2) Заявленията по ал.1 постъпват в деловодството на общината при определено със 

заповед длъжностно лице и се разглеждат от определено от кмета длъжностно лице. 

(3) Разрешението по ал.1 се издава в седемдневен срок считано от датата на подаването 

на заявлението. 

  

 

ГЛАВА ПЕТА   

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

 

 Чл.23.(1) На премахване подлежат преместваемите обекти, които:  

 1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение; 

 2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване 

на разрешението за поставяне е отпаднало; 

 3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията; 

 4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ ; 

 5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл; 

 6. не отговарят на  условията и изискванията  определени в настоящата наредба; 

 7. при чиято експлоатация системно се допускат нарушения на правилата и нормите 

регламентирани нормативен акт , вкл. и наредбите на Общинският съвет;   

  8. при възникване на инвестиционна инициатива на Общината - В случаите, в които 

съоръженията са разположени в терени общинска собственост; 

  9.  при забавяне на плащането на дължимата месечна такса в срок от два месеца. 

 (2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ  в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт 

се връчва на собствениците на обектите по ал.1, които могат да направят възражения в 

тридневен срок от връчването му. 

 (3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 кметът на общината 

издава заповед за премахване на обекта. 

 (4) Когато собственикът на обект по ал.1, поставен в чужд имот, е неизвестен, 

констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал.3 

кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка. 

 (5) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в имот - общинска собственост, е 

неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху 

обекта в присъствието на двама свидетели и на информационното табло на общината  или 

кметството. 

 (6) В заповедта по ал.3 кметът на общината определя срок за премахване на обекта и 

разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до 

определения за премахване обект. 

           (7) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал.3, обектът се 

премахва принудително  по реда и условията на чл.26 и следващите от настоящата Наредба.  
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 Чл.24.(1) В три дневен срок след изтичане срока за доброволно изпълнение определен 

в заповедта на кмета, длъжностните лица   по чл. 223 ал.2  от ЗУТ  извършват проверка  по 

изпълнението на заповедта за доброволно изпълнение  и съставят протокол.  

      (2) При констатирано неизпълнение на заповедта за доброволно изпълнение, кметът на 

общината пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.    

      (3) Изборът на изпълнител за премахване на обектите по чл.23 се извършва по реда на 

ЗОП. След сключването на договор с определеният изпълнител, кметът със заповед определя 

всички подробности по принудителното премахване, като уведомява всички заинтересовани 

лица.         

 

    Чл.25.(1) В случаите, в които обекта не е освободен доброволно от наличните  

малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане 

оборудване и друго имущество се пристъпва към принудително освобождаване.  

 (2) Изнесеното имущество по ал.2  се оставя на отговорно съхранение в помещение 

определено от кмета на общината , като за него се съставя опис за вид количество и състояние  

при  изнасянето. 

 (3) Адресата на заповедта се уведомява за местонахождението на имуществото, от 

където последният може да го получи в едноседмичен срок. След изтичане на този срок  

рискът от погиването и открадването на  имуществото е за сметка на адресата на заповедта. 

Общината не носи отговорност за бързо развалящите се стоки. 

 (4) За Извършените разходи по ал.2 и 3 се съставя протокол и същите  са за сметка на 

адресата на заповедта . 

 (5) Средствата, изразходвани за  принудителното премахване, са за сметка на 

собственика на преместваемия обект, поставен върху общински терен. 

 (6) За извършените разходи по принудителното премахване на обектите се съставя 

протокол образец 19. от изпълнителя и длъжностните лица по чл.223, ал.2 от ЗУТ 

 (7) Сумата описана в протокола по ал.6 се събира по реда на ГПК. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА   

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.26.(1) За нарушаване разпоредбата на чл.5 на физическите лица се налага глоба в 

размер на 100 лева,  а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция 

в размер на 200 лева. 

 (2)  За поставяне на преместваем обект без издадено разрешение по реда на настоящата 

наредба, на физическите лица се налага глоба в размер от 200 лв. до 400  лева, а на 

едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер от  300  до 600 

лева. 

 (3) При повторно нарушение глобата/имуществената санкция по  ал.1 и ал.2 се налага в 

двоен размер. 

  

 Чл.27. Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от 

служители от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината . 

 

 Чл.28. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от  

упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация. 
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 Чл.29. Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН, доколкото в тази наредба не е 

предвидено друго. 

  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНВА РАЗПОРЕДБА 

 

 §1. По смисъла на тази наредба „кратковременни обекти” за извършване на търговия на 

открито са такива, които се поставят за срок до 1 месец. 

  

 

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. Наредбата се приема на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.22, ал.4 от 

ЗМСМА и отменя действащите Наредба за преместваемите обекти за търговски и други 

обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община 

Айтос. 

 §2. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба схеми за  разполагане на  

преместваме обекти  за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското 

обзавеждане запазват действието си за срок до одобряването на нови такива.  Всички 

издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към датата на влизане в сила на 

настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени. 

 §3. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община Айтос  и Главния 

архитект и .............................. 

            §4. Допълва Приложение № 1 базисни наеми цени към Наредбата за придобиване и 

разпореждане с общинско имущество с нова точка 10 към  раздел V със следният текст:   

           За поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност на 

закрито: първа зона – 8 лв. кв.м.; втора зона  7 лв. кв.м.,    

 §5. Настоящата Наредба е приета с решение № .......... на Общински съвет на 

проведеното заседание на .......... и влиза в сила три дни  от публикуването й във вестник 

„Народен приятел” 

  

 

 

М О Т И В И 
КЪМ 

ПРОЕКТА НА 

НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ 

ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС 

 
 

 

 1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 Досега действащата Наредба за преместваемите обекти на територията на Община 

Айтос  е приета с решение № 327 / 25.01.2006 г и в сила от 23.03.2006г. Наредбата е изменяна 

последно с решение № 203/23.11.2012г.  

  С решение № 149, обективирано в протокол № 9 на проведено заседание на Общински 

съвет на 28.06.2016г. е създадена  временна комисия за изработването изменение на досега 

действащата Наредба или приемането на нов нормативен акт уреждащ тези обществени 
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отношения. Поради наличието на процедурни пропуски при приемането на досега 

действащата Наредба, които водят до нейната нестабилност като поднормативен акт при 

евентуално обжалване, временната комисията предлага приемането на нова Наредба при 

спазване изискванията на чл.26 от ЗНА. С разработеният нов проект, се прави класификация 

на поставаемите обекти съобразно дейността, която те осъществява, на открито или закрито и  

се урежда нов ред за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти 

осъществяващи дейност на закрито разположени  на  терени общинска, чрез провеждането на 

търг или конкурс, което ще доведе до едно състезателно начало и възможност на по- широк 

кръг лица да участват в тези процедури. В Наредбата се урежда и принудителното  

премахването на обектите съобразно изискването на чл.57а, ал.7 от ЗУТ.         

 2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

 Целта на Наредба е да уреди обществените отношения, свързани с реда и условията при 

които се поставят преместваеми обекти на територията на Община Айтос и реда за тяхното 

принудително премахване . 

 3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: 

 По добра организация  на реда по който се издават разрешенията за поставяне , 

публичност на схемите  които се изготвят и приемат за разполагане на преместваеми обекти 

на поземлени имоти общинска собственост.    

 4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 

 За прилагане на новата уредба не са необходими финансови и други средства. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България: 

            Настоящият проект за Наредба за реда за разрешаването на поставянето на  

преместваеми обекти на територията на община Айтос е разработена на основание чл.56 ал.2  

от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е подзаконов нормативен акт и е в съответствие 

с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 

 

     

 
                                              Вносител Временна комисия в състав :  

                                                        Председател :  Ружди Хасан  

                                                         Членове        :  Дамян Денев  

                                                                                  Андрей Андреев  

                                                                                  Стоян Стоянов  

                                                                                   Петър Янев  


