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М О Т И В И 
към 

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

 
 
1.Причини, налагащи приемането на Наредбата: 
С измененията  в Закона за устройство на територията, извършени с  ДВ, бр. 17 от 2020 

г., в чл.56, ал.2 от същия закон  е въведено изискване разрешение за поставяне на преместваеми 
обекти да се издава въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния  
архитект на общината. Условията и редът  за издаване на разрешението за поставяне, за 
одобряването и за изискванията към схемите и проектните документации се определят в 
Наредбите на общински съвет. В действащата Наредба досега не е включено изискване за 
представяне на проектна документация при представяне на заявление за разрешаване за 
поставяне на преместваем обект, поради което е  необходимо общински съвет-Айтос да приеме 
измененията в посочената  наредба. 

 
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата: 
Проектът на наредба цели привеждане на разпоредбите на действащата наредба в 

съответствие с настъпилите законодателни промени в  нормативна уредба. 
Прецизирането на изискванията по отношение на документацията,  които лицата 

подаващи искане за разполагане на преместваеми обекти,  следва да изпълнят. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: не са 

необходими. 
 
4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата:  
Привеждане на разпоредбите на наредбата към изискванията посочени в Закона за 

устройство на територията. Точното и ясно посочване на изискуемите документи, които 
заинтересованите лица следва да подават към заявленията за разполагане на преместваеми 
обекти. 

 
 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално 
развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 
съответствието на основните нормативни актове с тях.  
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