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Проект! 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на 
преместваеми обекти на територията на община Айтос 

 
§1. В чл.1, ал.2, т.1 след изразът „използвани за“  се добавя „административни 

(търговски)“; 
 
§2. В чл.1, ал.2, създава нова т.3 със следното съдържание: „т.3 Преместваеми обекти за 

временно обитаване при бедствия.“ 
          
           §3. В чл.8 създава нова т.2 със следното съдържание: 
“ т.2 Проектна документация за обекта по преценка на главния архитект на общината и/или 
сертификати за безопасност на конструкцията от производителя. В случай на типов проект, към 
същият се прилагат: декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз 
основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление 
на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на 
нормативните актове.“ 

§4. В чл.8 досегашните т.2, т.3, т.4, т.5  стават съответно т.3, т.4, т.5, т.6 
 
§5. В чл.8 създава нова т.7 със следното съдържание:  

„ т.7. Документ за платена такса за издаване на разрешението“; 
 
§6 . В чл.8 създава нова т.8 със следното съдържание:  

„ т.8. Документ за самоличност, в случаите когато заявителя е физическо лице;“ 
 
§7 В чл.10 създава нова ал.3 със следното съдържание:  
„ (3) Когато няма промяна във вида и местоположението на разрешения  преместваем 

обект, след изтичане на срока по чл.10, ново разрешение за поставяне се издава по реда на тази 
наредба след подаване на Декларация за липса на промяна в обстоятелствата и представяне на 
документите по чл.8,  т.1, т.5, т.7 и т.8 от настоящата Наредба.“ 

 
§8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето 

на преместваеми обекти на територията на община Айтос, приета с Решение на Общински 
съвет –Айтос № …….., влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен 
приятел“. 
 
 
  


