
 
1. Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба: 
Сега действащата Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти за 

търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне  по чл. 
56 и 57 ЗУТ е приета с решение № 468 от 29.07.2010 година на Общински съвет 
Стражица. Същата съдържа текстове, които е необходимо да се осъвременят и да 
отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото 
законодателство. 

При извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че 
съществуващата регламентация не отразява в достатъчна степен настъпилите промени 
в обществените отношения. Това наложи изготвяне на проект на нова наредба. 
Необходимо е и привеждане на нормативния акт в съответствие и със Закона за 
устройство на територията (ЗУТ); 

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови 
нормативни актове. 

 
 2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба: 

Актуализиране на материята, отнасяща се до реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти на територията на Община Стражица, както и осъществяване на 
ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата; 
 
 3.Очаквани резултати от приемане на наредбата: 
 Повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по 
спазване  разпоредбите на наредбата; 
 Повишаване на качеството на предлаганите услуги;  
 Създаване на по-добри условия за обслужване на търговците и реализиране на 
бизнес намеренията им; 
 Създаване на по-добро търговско обслужване на гостите и гражданите на града;  
  
  

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата 
Наредба: 
 За прилагането на наредбата не са необходими финансови средства. 
  
 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 
 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 
на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът е 
публикуван на интернет страницата на Община Стражица, заедно с мотивите, за 
обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да 
направят своите предложения и становища. 

 
 


