
Вх. № 

.................... 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

„Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти 

на територията на Община Исперих“ 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

С „Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми 

обекти на територията на Община Исперих“ (приета с Решение №198 по Протокол № 

17 от 14.09.2016г. на Общински съвет Исперих), /наричана по-нататък наредбата/ се 

определят реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на 

територията на община Исперих, съгласно чл. 56 и чл. 57а  от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Причини, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на 

преместваеми обекти на територията на Община Исперих e протест с вх. №1181/17 от 

28.06.2017г. на прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Разград, чрез Общински съвет 

Исперих до Административен съд - Разград за образуване на производство с правно 

основание чл.186, ал.2 вр. чл.185 от АПК, срещу разпоредбите на чл.8, ал.2, чл.13, в 

частта на израза „с нотариална заверка на подписите“, чл. 14, ал.1, т.5 и чл.17, ал.2, т.1, 

в частта на израза „нотариално заверено“ от Наредба  № 9 за разрешаване, 

функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община 

Исперих. 

Целта е отмяна на разпоредбите от Наредбата, които не са необходими за 

спазване на изискванията по чл.56, ал.5 от ЗУТ т.е. на тези които водят до нарушаване 

на принципа на свободна стопанска дейност, тъй като облагодетелствани се явяват 

единствено лицата, които имат зъдължения към други общини или въобще нямат 

никакви задължения и тези разпоредби които водят до създаване на допълнителни 

разходи, свързани със заплащане на такси за нотариално удостоверяване.  

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на общината. 

Очаквани резултати от прилагането: 

- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за разрешаване, 

функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община 

Исперих; 



- Облекчаване на режимът за подаване на заявления и издаване на разрешения за 

поставяне на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности върху 

поземлени имоти – общинска и частна собственост. 

- Повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската 

администрация гр. Исперих. 

Предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 9 за 

разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на 

Община Исперих е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя 

предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за 

изменение и допълнение на наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет 

страницата на Община Исперих.  

За предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 9 

за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията 

на Община Исперих е извършена частична предварителна оценка на въздействието.  

Съгласно  чл. 20 от ЗНА предварителната оценка на въздействието е частична и 

цялостна. Извършването на частична предварителна оценка на въздействието 

предхожда изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен 

акт на Министерския съвет. За нормативните актове на общинските съвети законът не е 

въвел изискване за извършване на предварителна и/или последваща оценка. За тях те не 

са задължителни. Оценката на въздействието може да се извърши по желание или по 

преценка за нейната необходимост от съответния орган на местната власт. 

Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за изследване на 

ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи 

проблеми от гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях. Това е 

гаранция, че процесът на вземане на решения се базира на доказателства и данни, 

събрани чрез консултации със заинтересованите страни. 

В процеса по изработване на проекта на нормативния акт са проведени 

обществени консултации със заинтересовани лица и организации. 

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 56, ал.2, чл.57, ал.1 от 

Закона за устройство на територията, чл. 8, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с 

чл.77 и чл.79 и чл.60 ал.1 и ал.2 от АПК, Общински съвет Исперих 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект за изменение и допълнение на Наредба  № 9 за разрешаване, 

функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община 

Исперих“ (приета с Решение №198 по Протокол № 17 от 14.09.2016г. на Общински 

съвет Исперих), както следва: 



§ 1. В чл.8, ал.2 изречението „декларация за липса на задължения към Община 

Исперих“ се отменя; 

§ 2. В чл.13 в  частта на израза „с нотариална заверка на подписите“ се отменя; 

§ 3. В чл.14, ал.1, т. 5 се отменя; 

§ 4. В чл.17, ал.2, т.1 в  частта на израза „нотариално заверено“ се отменя. 

§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за разрешаване, 

функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община 

Исперих влиза в сила от деня на качването и на интернет страницата на Община 

Исперих. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областен управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – град Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Протест с вх. №1181/17 от 28.06.2017г. на прокурор от Окръжна прокуратура - 

гр.Разград, чрез Общински съвет Исперих до Административен съд - Разград; 

2. Обява, мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 9 

за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията 

на Община Исперих; 

3. Оценка на въздействието – Приложение №1; 

4. Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на „Наредба  №9 за разрешаване, функциониране и 

премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих“. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
 
 

 



 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

„Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти 

на територията на Община Исперих“ 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет  решава и други въпроси 

от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, 

включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на 

територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на 

кмета на общината след съгласуване с областния управител; 

В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

 Чл. 56 и чл.57, ал.1 от ЗУТ Върху поземлени имоти могат да се поставят 

преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други 

обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически 

превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на 

масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, 

чешми, фонтани, часовници и други).  

За обектите по ал.1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба 

на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, 

одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява 

след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а 

в останалите случаи - с областния управител.  

Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и 

съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за 

нормалното им функциониране.  

В недвижими имоти - културни ценности, разрешение за поставяне на обекти 

по ал. 1 се издава въз основа на схема след съгласуване при условията и по реда 

на Закона за културното наследство.  

В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава 

въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или 

писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.  

Условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към 

съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и 

министъра на младежта и спорта. 
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    Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и 

монументално- декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено 

по ред, установен с наредба на общинския съвет по чл. 56, ал. 2.  

Чл. 8 и чл. 28 от Закона за нормативните актове Всеки общински съвет може 

да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока 

степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20, се внася за обсъждане и приемане 

от компетентния орган. 

Мотивите, съответно докладът, съдържат: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът на закон или кодекс, който подлежи на разглеждане от Министерския 

съвет, се придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на 

правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата 

на човека, която се изготвя от Министерството на правосъдието. 

Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно 

доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието 

съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда 

от компетентния орган. 

  Чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК 
Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. 

 Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като 

обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 Нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с 

изрична разпоредба на последващ нормативен акт. 

 В административния акт се включва разпореждане за предварителното му 

изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на 

гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при 

опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или 

ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин 

интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. 

 Предварително изпълнение може да бъде допуснато и след постановяването на 

акта. 

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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