
 
О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

                                                     
Мотиви 

към Проект на нова Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване на 
преместваеми обекти на територията на Община Исперих. 

 
Проектът на нова Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване на 

преместваеми обекти на територията на Община Исперих заедно с мотивите към него, 
са публикувани на интернет страницата на Община Исперих на 25.02.2016г. 

1.Причините, които налагат приемането. 
Приемането на нова Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване 

на преместваеми обекти на територията на Община Исперих и отмяната на сега сега 
действащата наредба със същото наименование ще повлияе положително върху 
стабилността на обществените отношения, свързани с поставянето и премахването на 
преместваеми обекти и на рекламни елементи, както и на осъществяването на 
рекламната дейност на територията на Община Исперих. 

Текстовете новата Наредба са синхронизирани с останалата нормативна уредба 
на Общински съвет Исперих. 

2. Целта на проекта: 
- да се уреждат отношенията, свързани с реда и условията за поставяне и 

премахване на преместваеми обекти на територията на община Исперих, съгласно чл. 
56, ал.2 и чл. 57а  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

- да се уреди реда за поставяне и премахване на рекламните, информационните и 
монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане по чл.57, ал.1 от 
ЗУТ. 

- да се уреди реда за поставянето на преместваеми обекти към временни открити 
паркинги, зони за платено и безплатно паркиране, пазари за сергийна търговия, открити 
обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти, 
разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ. 

- да се определят устройствените изисквания при поставяне на преместваеми 
обекти на територията на Община Исперих, реда за издаване на разрешения за 
поставяне на преместваеми обекти и условията за ползване на обектите. 

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

Проектът на предлаганата нова Наредба не изисква нови финансови или други 
средства.  

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите 
такива:   

- повишаване на качеството на предлаганите услуги; 
- при действието на наредбата не се очакват различни финансови резултати. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

 Правото на Европейския съюз не съдържа регламентация за поставянето и 
премахването на обекти и елементи. Наредбата отговаря на действащото 
законодателство на Република България и е в съответствие с целите на закона посочени 
в чл.1, ал.1 от ЗУТ.  
Новата Наредбата №9 влиза в сила датата на приемането и от Общински съвет 
Исперих. 
 
Предвид изложените мотиви, предложението за нова Наредбата е следва: 
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