
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ 
НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ 
  
Публикувано на: 09.09.2016 г. 
 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.09.2016 г., за 
предложения и становища по настоящото предложение за изменение на Наредба за 
разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи 
дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ,  приета с Решение № 166 по Протокол № 27 от 
20.12.2005 г. на Общински съвет – Попово, променена с Решение № 483 по Протокол № 36 
от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Попово и Решение № 512 по Протокол № 39 от 
30.09.2010 г. на Общински съвет – Попово.  
 

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Общински съвет Попово – гр. Попово, пл. 
„Александър Стамболийски” №1 – ет.3, стая 325, тел. 0608/ 40032 / 40255 или на e-mail: 
apio@popovo.bg. 
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПОПОВО                                                                                                                                                                              
 
                                                          
                                                  ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
                  от д-р ЛЮДМИЛ  ВЕСЕЛИНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
 
 ОТНОСНО:  Изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми 
обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ 
 
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 
 Във връзка с предложение от Районна прокуратура гр. Попово за изменение на 
разпоредби от Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговия и 
други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ, касаещи реда за разполагане на 
преместваеми обекти в имоти частна собственост, както и поради промяна в структурата на 
общинска администрация Попово е необходимо актуализиране на Наредбата за разполагане 
и премахване на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно 
чл. 56 от ЗУТ. 
 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23, от 
ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 
ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове предлагам Общинският съвет да 
приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

          

 Изменя Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговия и 
други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ, както следва: 
  
 1. Чл. 4 придобива следната редакция: Разполагането на всеки преместваем обект, 
предмет на тази Наредба се определя с издаване на разрешение за поставяне. 

2. чл. 5 придобива следната редакция: /1/ Преместваеми обекти в имоти общинска и 
държавна собственост се поставят на места, определени по схеми с указан начин на 
поставянето им. 

/2/ Преместваеми обекти в имоти частна собственост се поставят на места 
определени в скица с указан начин на поставянето им.   
 3. В чл. 6 отпада текста „в двуседмичен срок от датата на внасянето им”. 

 4. Чл. 8 придобива следната редакция: Скицата за поставяне на обекти върху имоти 
частна собственост, се издава от главния архитект на общината и трябва да отговаря на 
нормативните изисквания за застрояване в урегулиран поземлен имот по отношение на 
сервитут, височина и плътност на застрояване.  



 
 

5. В чл. 9, ал. 1 след текста „Преди да се внесе за одобряване схемата” се добавя „или 
скицата” 

6. В чл. 9, ал. 2 „Отдел „Управление на собствеността” се изменя на „Дирекция 
„ФСДУС”. 

7. В чл. 10, ал. 1  след „Изменения в схемите” се добавя „и скиците”. 
 8. В чл. 15, ал. 1 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ” 

 9. В чл. 15, ал. 2 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”. 
 10. В чл. 16 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”. 
 11. В чл. 17, т. 2 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”. 
 12. В чл. 19 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”. 
 13. В чл. 20, ал. 1 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”. 
 
  
 
 
Вносител:                                                 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

кмет на Община Попово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МОТИВИ 

 

към предложението за изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми 
обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ 

   
1. Причини, налагащи приемането на Наредба за разполагане и премахване на 

преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от 

ЗУТ  

 Изменението на Наредбата се налага във връзка с необходимостта от актуализиране 
на нормативната уредба касаеща реда за разполагане на преместваеми обекти в имоти 
частна собственост. 
2. Цели, които се поставят с  Наредба за разполагане и премахване на преместваеми 

обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ 

 Стриктно спазване на действащото законодателство по отношение на определения 
ред за разполагане на преместваеми обекти в имоти частна собственост 
3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за разполагане и 

премахване на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, 

съгласно чл. 56 от ЗУТ 

 Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за разполагане и премахване на 

преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от 

ЗУТ  

 Актуалност на текстовете в Наредбата.   
5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 Настоящото предложение за изменение на Наредба за разполагане и премахване на 
преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ е 
подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 
както и тези на европейското законодателство.  

 
Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 

от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 
ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  

 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, 

в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 
информация – гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” №1. 
 


