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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 
ГР. БРАЦИГОВО 
 
 
                                            ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
                                                      оотт  

  
      ВВААССИИЛЛ  ММИИХХААЙЙЛЛООВВ  ГГЮЮЛЛЕЕММЕЕТТООВВ--ККММЕЕТТ  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ББРРААЦЦИИГГООВВОО  

 
 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
 

                       Предлагаме на предстоящото заседание на Общински съвет град Брацигово 
да бъде взето решение за изменение и допълнение на Наредба за поставяне на 
преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности на 
основание чл. 56 от ЗУТ. Същата е приета с решение   номер 643 от 27.11.2014 година на 
Общински съвет-град Брацигово. Измененията и допълненията се налагат за да бъдат 
отстранени  допуснатите  пропуски в правната и фактическа обстановка, както и 
установени противоречия с ЗУТ.Изменията и допълненията които предлагаме  са както 
следва :  
 
 чл. 3 
 

Било: "Свободни площи” са части от тротоари, площади, пешеходни 
зони,паркинги,паркови алеи, дворове и парцели на обществени сгради и пазари 
върху които е възможно поставянето на преместваеми съоръжения за търговия и 
услуги  непрепятстващи основното им предназначение, пешеходното и автомобилно 
движение и експлоатацията на подземните проводи и съоръжения. 

 
Чл.3 се изменя както следва :  
"Свободни площи” са части от тротоари, площади, пешеходни 

зони, паркинги, паркови алеи, поземлени имот и пазари 
върху които е възможно поставянето на преместваеми съоръжения за търговия и 
услуги  непрепятстващи основното им предназначение, пешеходното и автомобилно 
движение и експлоатацията на подземните проводи и съоръжения. 
 
 чл. 6 
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          Било: За поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги върху 
незастроени терени и свободни общински площи се прилагат разпоредбите на 
ЗОС и Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 

 
В чл. 6   съществуващия текст става ал. 1  като се  създават нови ал. 

2 и ал. 3  
 
(1) За поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги върху 

незастроени терени и свободни общински площи се прилагат разпоредбите на 
ЗОС и Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 

            (2) Предходната алинея не се прилага, когато преместваемото 
съоръжение се разполага непосредствено до съществуващ търговски обект и е 
свързано с неговата дейност. В този случай Разрешение се издава на 
собственика, съответно на ползвателя на търговския обект и се сключва договор 
за наем при цена, определена с решение на общ.съвет. 

            (3) Отдаването под наем на общински площи за разполагане на 
машини за кафе и други автомати, заемащи площ по-малка от 1м2, да се 
извършва след получаване на разрешение за поставяне от гл.архитект на 
общината, одобрена схема по чл.2, съгласувана с Кмета и издаване на 
разрешение за извършване на търговия на открито. 

 
 чл. 7 
 

    Било: (1) Извън случаите по чл. 6 исканията за поставяне се 
разглеждат комисия назначена със Заповед на Кмета на общината. 
                          (2)Комисията по ал.1  се състои от петима членове, като включва 
в състава  си  Юрист,  Гл.архитект, Директор Дирекция   Специализирана 
администрация,  Гл. спeциалист Въвеждане обекти в експлоатация и незаконно 
строителство, и Специалист общинска собственост. 
                              (3) На заседанието на комисията се води протокол в който се отразяват  
направените констатации. Протоколът се утвърждава от Кмета на общината. 
                  Чл. 7,ал.1 се изменя както следва 7 
 (1) Извън случаите по чл. 6 разрешения за поставяне на преместваеми 
съоръжения се издава на заявителя-собственик на поземления имот  или 
ползвателя въз основа на скица с виза и указан начин на разполагане одобрени 
проекти, съгласувателни писма от експлоатационните дружества и др. 
документи при необходимост. 
Отменя ал.2 
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Отменя ал.3  
 чл. 8 

Било: (1) Въз основа на протокола от заседанието на комисията Кметът на 
общината издава заповед в която посочва утвърдения от комисията кандидат, цената или 
таксата, площта и срока за заемане на терена.Заповедта се издава в седмодневен срок 
от датата на провеждане на заседанието и се обявява на видно място в 
общинската администрация или в кметство. 
                                (2) Заповедта по ал. 1 се връчва на утвърдения от комисията кандидат 
по реда на АПК. В седемдоневен срок от влизане в сила на Заповедта, Главният 
архитект издава скица с указан начин на поставяне на преместваемото съоръжение. 
 
            Чл.8,ал.1 се изменя както следва  
 (1) Отдаването под наем за срок по-кратък от един месец на общински площи за 
разполагане на спортно-атракционни съоръжения по време на празници и панаири – 
стрелбища, люлки, въртележки и съпровождащите ги съоръжения за търговия(палатки, 
колички, стелажи, маси), да се извършва след получаване на разрешение за поставяне от 
главния архитект на общината и издаване на разрешение за извършване на търговия на 
открито, без да е необходимо провеждане на публичен търг. 
  
Отменя ал. 2  
 
чл. 9,ал.1,т.1  

            Било:  
1.заповедта на Кмета на общината по чл.8 от тази наредба; 

 
Чл.9, ал.1,т.1 се изменя както следва  
 

1.Договор за наем   
 
 чл. 10, ал. 3 било: Срокът за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения по 
чл.8,ал.1 от наредбата е до пет години,а за съоръженията по чл.8,ал.2-до една 
година. 
            
 
Чл.10,ал.3 се изменя както следва : 
 Срокът за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения по чл.6, ал.1 от 
наредбата е до десет години,а за съоръженията по чл.6,ал.3-до една година. 
 
 чл. 11, ал. 1           Било: Собствениците на заведения за обществено хранене или 
техните наематели могат да поставят преместваеми съоръжения пред тях в съответствие 
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с одобрените схеми, по реда на чл.6 и чл.7 от наредбата,при следните изисквания: 
                 
 чл.11,ал.1 се изменя както следва 
 
 Собствениците на заведения за обществено хранене или техните наематели могат 

да поставят преместваеми съоръжения пред тях в съответствие с одобрените схеми, по 
реда на чл.6 , ал. 2 от наредбата,при следните изисквания: 
 
 чл. 12, ал. 2,              Било: (2) Исканията за промяна на предназначението на поставени 
съоръжения за  търговия и услуги се разглеждат от комисията по чл.6 от тази наредба. 
 
Чл.12 се изменя както следва: 
  
ал. 2  се отменя  
 
 чл. 14, ал. 3  Било: При неспазване на срока за премахване на съоръжението 
собственика му заплаща такса или цена,равна на месечната такса или цена в троен 
размер. 
                         
Чл.14,ал.3 се изменя както следва: При неспазване на срока за премахване на 
съоръжението собственика му заплаща такса или цена, равна на месечната такса или 
цена в троен размер до премахването му. 
 
чл. 15            Било: Преместваеми съоръжения за търговия и услуги, непремахнати в 
петнадесетдневен срок след изтичане на срока,за който са разрешени се премахват от 
общината за сметка на собствениците им.За премахнатите съоръжения общината не 
дължи обезщетение за нанесени вреди.Собственикът на премахнатото съоръжение 
заплаща стойността на разноските по премахването, както и наем за 
съхранението на съоръжението,ако откаже да го получи в деня на неговото премахване. 

     
Чл.15 се изменя както следва : 
 
Създава се ал.1 със следния текст : 
 
Преместваеми съоръжения за търговия и услуги се премахват по реда и в 

хипотезите на чл. 57а от ЗУТ. 
                          
 Създава се ал.2 със следния текст : 

     Непремахнати преместваеми съоръжения в срока, определен в Заповедта по чл.57а, 
ал.3 от ЗУТ се преманват от Общината за сметка на собствениците им.За премахнатите 
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съоръжения Общината не дължи обезщетение за нанесени вреди.Собственикът на 
премахнатото съоръжение заплаща стойността на разноските по премахването, 
както и наем за съхранението на съоръжението,ако откаже да го получи в деня на 
неговото премахване. 
 

Чл.16 било (1) Кметът на общината отнема разрешението за поставяне преди 
изтичането на срока му в случаите, когато: 

1. преместваемото съоръжение не се използва по предназначение; 
2. собственикът на преместваемото съоръжение е увеличил площта му; 
3. теренът не се използва от лицето,на което е предоставен; 
5. при неплащане на цената или таксата за повече от един месец или при 

системното им неплащане в срок;  
6. при неспазване на задълженията в декларацията по чл.9,ал.2, от тази 

наредба; 
7. при нарушаване на обществения ред; 

 
(2) Когато е констатиран поне един от посочените в ал.1 случаи, Кметът на 

общината издава заповед за премахване на съоръжението от собственика му, в която се 
посочва срока за премахването. 

(3) При неизпълнение на заповедта по ал.2 съоръжението се премахва в 
седемдневен срок по реда на чл.14 от наредбата.За премахнатите преместваеми 
съоръжения  общината  не  дължи   обезщетение  за  преждевременно   прекратения 
срок, както и за пропуснати ползи и нанесени щети. 
 
Чл.16 се отменя 
 
Чл. 17. било (1) Кметът на общината може да задължава собственици на 
преместваеми съоръжения за търговия и услуги в определен срок да 
п р ем ах в а т ,п р оме н я т  и  п оп р а в я т  з а  т я х н а  см е т к а  н еп од х о д ящи  п о  
вид, местонахождение или разположение съоръжения,както и да извършват 
необходимите благоустройствени и ремонтни работи, свързани със 
сигурността,безопасността на движението,хигиената,естетиката на прилежащия терен 
и спокойствието на гражданите в населеното място. 

(2) При неизпълнение на разпорежданията на кмета на общината по ал.1, 
преместваемите съоръжения за търговия и услуги се премахват в седемдневен срок по 
реда на чл.14 от наредбата.. 
 
Чл.17 се отменя 
 
Чл.19 ,ал.1 ,ал.4 и ал. 5  
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       Било:  
(1) Сезонното поставяне на маси, столове, бар-плотове, сенници пред 

заведенията за хранене и развлечения се разрешава от комисията по чл.6 от тази наредба 
при следния ред: 

 
(4) Покрити с леки конструкции търговски площи в кварталните 

пространства се разрешават от комисията по чл.6 от тази наредба и одобрен проект от 
Главния архитект на общината. 

 
                       5) Разрешенията за поставяне по ал.З и ал.4 се издават от Главния архитект 
на общината или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на решението на 
комисията по чл.6 от тази наредба. 

 
Чл.19  ,ал.1  се изменя както следва  Сезонното поставяне на маси, столове, бар-

плотове, сенници пред заведенията за хранене и развлечения се разрешава по чл.6, ал.2 от 
тази наредба при следния ред: 

 
Чл.19, ал.4 се изменя както следва: Покрити с леки конструкции търговски 

площи в кварталните пространства се разрешават по реда на чл.6 от тази наредба и 
одобрен проект  от Главния архитект на общината. 
3а ползваните площи се събират такси по 3акона за местните данъци и такси и по 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на 
територията на община Брацигово 
                                
Чл.19,ал.5 се изменя както следва: Разрешенията за поставяне по ал.З и ал.4 се издават 
от Главния архитект на общината или упълномощено от него длъжностно лице въз основа 
на одобрена схема. 
 
 Приложение: 1. Проект за Решение  
  
С уважение:  
 
 Васил Гюлеметов 
 Кмет на Общината 
  
 
Съгласувал: Мария Мадарова 
 
 
Изготвил: арх.Б.Банева, гл.архитект 


