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ДОКЛАД 

От арх. Светослав Фъсов - Главен архитект на Община Раковски 

Относно: Необходимост от приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на 
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Раковски 

1 Понастоящем в Община Раковски действа Наредба за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 ал. 1 и 2 от ЗУТ, приета с 
Решение № 724 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 36/24.04.2003 г.. След извършен 
преглед и анализ на действащата Наредба се установи, че същата, от момента на приемането й не е 
изменяна и не отразява настъпилите законодателни промени, а също така има отношения, които не са 
обхванати от разпоредбите й, поради което е налице необходимост от приемане на изцяло нова Наредба. 

Причините за това са следните: 
Разпоредбата на ЗУТ - чл. 56, предвижда: 

(1)  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). 
(2)  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. 

Ето защо, в изпълнение на задължението по ЗУТ, необходимо е да има подзаконова нормативна 
уредба на визираните отношения, чрез приемането на Наредба от Общински съвет. 

Понастоящем действащата в Община Раковски Наредба за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 ал. 1 и 2 от ЗУТ, е приета с 
Решение № 724 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 36/24.04.2003 г., същата до настоящия 
момент не е изменяна и не отразява настъпилите законодателни промени, а също така има отношения, 
които не са обхванати от разпоредбите й, поради което се налага съществена преработка и допълнение 
на текста на нормативния акт. 

Съгласно чл. 79 на АПК, нормативните административни актовесе отменят, изменят и допълват 
с изрична разпоредба на последващ нормативенакт. Налага се приемане на нова Наредба, тъй като досега 
действащата в голямата си част не е 



съобразена с измененията в законодателството - ЗУТ и свързаните с него, и следва цялостно да се 
преработи текстът на подзаконовия нормативен акт и приведе в съотвествие с нормативните актове от 
по-висока степен. 

Новата наредба урежда в пълна степен реда и условията за поставяне и премахване на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху терени общинска, държавна и частна 
собственост на територията на Община Раковски на основание чл. 56 от ЗУТ. С Наредбата се уреждат и 
реда и условията за поставяне и премахване на монументално-декоративни елементи натериторията на 
Община Раковски на основание чл. 57 от ЗУТ. 

С наредбата детайлно се уреждат видовете преместваеми обекти и ограниченията за тях; схемите 
за разполагане на преместваеми обекти, редът за разрешаване поставянето и регистрацията на 
преместваеми обекти и другите елементи на градското обзавеждане; уредба е дадена и за монументално 
- декоративни елементи, знаци и паметни плочи е възпоменателен характер; предвидени са и контролни 
дейности и санкционни процедури. 

Цели, които се поставят и очаквани резултати от прилагането на Наредбата: да се регулира 
материята е подзаконов нормативен акт, в съответствие с регламентите на ЗУТ, да не се допускат 
инвестиционни намерения, противоречащи на други нормативни актове. 

За прилагането на новата Наредба не е необходимо разходването на бюджетни 

Очаквани резултати след приемането на наредбата са да се въведат единни критерии и стандарти 
за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското 
обзавеждане върху терени общинска, държавна и частна собственост - на основание чл. 56 от ЗУТ, както 
и реда и условията за поставяне на монументално-декоративни елементи на територията на Община 
Раковски - на основание чл. 57 от ЗУТ; да бъдат улеснени и по-добре информирани заинтересованите 
лица, както и администрацията за реда и условията за поставяне и премахване на описаните 
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално- декоративни елементи. 

Частичната оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт е извършена от 
Главен архитект на Община Раковски, след проведена среща сГл. специалист „Строителство и контрол“, 
Главен инженер и специалисти от отдел „Териториално и селищно устройство“ при Община Раковски и 
представители на бизнеса. С новатауредба ще бъдатобслужени интересите на Община Раковски, като се 
приеме ясна нормативна уредба за реда и условията за поставяне и премахване налреместваемите 
обекти, елементите на градското обзавеждане и монументално- декоративни елементи. 

Предлаганите промени в Наредбата са в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен, както й с тези на европейското законодателство. 

средства. 


