
 

        М О Т И В И 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 9 за разрешаване, 

функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих  

 

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок (от 

05.07.2017г. до 19.07.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница 

на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за 

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

преместваеми обекти на територията на Община Исперих” на e-mail: isperih@isperih.bg или в 

Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. 

„Васил Левски“ №70. 

         Срокът за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. Чл.26, 

ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При изключителни случаи и изрично посочване на 

причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг 

срок, но не по-кратък от 14 дни.” В конкретния случай Протестът на Прокуратурата 

мотивира незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. 

Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на 

законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. 

Принципът на процесуална икономия е основен за административното и съдебно 

административно производство. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване 

на срока на консултациите.  

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

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

премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих. 

 

  

1. Причини, които налагат приемането: 

По 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. 

2. Целите, които се поставят: 

Отмяна на разпоредбите от Наредбата, които не са необходими за спазване на 

изискванията по чл.56, ал.5 от ЗУТ – 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.  

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

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 
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- 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. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

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. 

 

Предвид изложените мотиви, предложението на проект за изменение на Наредба  № 9 

за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на 

Община Исперих е както следва: 

 

 

НАРЕДБА  

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

премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих 
 

 (Приета с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих)   

 

§ 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


