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МОТИВИ 

 
Към Проект за Отмяна на разпоредбата на чл.12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 
разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности 
и други елементи на градското обзавеждане, приета с Решение№160 от 25.06.2009г.,изм.с 
Решение №165 от 03.08.2009г. и изм. и доп. с Решение №280 от  протокол № 39 от 
23.06.2014г. на Общински съвет Брусарци в частта „ с нотариална заверка на подписите“  

 
Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове Община Брусарци чрез 

настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица и организации 
да направят своите предложения и да изразят становища и възражения по Проекта за 
отмяна на разпоредбата на чл.12, ал.3 от Наредбата 
 
1. Причини за отмяна на разпоредбата на чл.12, ал.3 от Наредбата в частта „ с нотариална 
заверка на подписите“  
Подаден е протест с Вх. № РД-01-03-134/04.08.2016г. от Галя Александрова – прокурор при 
Окръжна прокуратура Монтана до Административен Съд Монтана срещу разпоредбите чл.12, 
ал.3 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за 
търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане, приета с 
Решение№160 от 25.06.2009г., изм.с Решение №165 от 03.08.2009г. и изм. и доп. с Решение №280 
от  протокол № 39 от 23.06.2014г. на Общински съвет Брусарци в частта „ с нотариална заверка 
на подписите“ . 
Посочената разпоредба на чл.12, ал.3 в частта „ с нотариална заверка на подписите“ от Наредбата 
противоречи на чл. 56, ал.5 от ЗУТ, който предвижда, че в чужди поземлени имоти разрешение за 
поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на изрично писмено съгласие от 
собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект 
площ. С чл.12, ал.3 от Наредбата  се предвижда различна форма за изразяване на писменото 
съгласие т.е „ с нотариална заверка на подписите“.  Като се има предвид правилото на чл.56, ал.5 
от ЗУТ, който урежда категорично изискуемата форма , разпоредбата на чл.12, ал.3 в частта „ с 
нотариална заверка на подписите“ се явявя незаконосъобразна и противоречи на акт от по-висока 
степен . Горните обстоятелства и мотиви налагат отмяната на разпоредбата. 
           Съгласно протеста е налице несъобразяване с нормативен акт от по-висока степен при 
формулиране на чл.12, ал.3 от Наредбата-чл.56, ал.5 от ЗУТ 
 
2. Цели, които се поставят с реализирането на представеният Проект за изменения на 
Наредбата:  
С настоящия Проект за изменения на Наредбата се цели да се приведат в режим на 
законосъобразност разпоредбите. 
 
3. Очаквани резултати: 
Да се отстранят от Наредбата разпоредби, които пораждат противозаконни действия. 
 
4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:  
Предлаганият Проект за изменение на разпоредби в Наредбата не противоречи на разпоредби в 
Европейското законодателство в областта на местното самоуправление. 
 


