
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 От Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община 
Раковски. 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на 
територията на  Община Раковски. 
 
 Съгласно чл. 79 на АПК, нормативните административни актове се отменят, 
изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Налага се 
приемане на нова Наредба, тъй като досега действащата е 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. 
 Цели, които се поставят и очаквани резултати от прилагането на Наредбата: да 
се регулира материята с подзаконов нормативен акт, в съответствие с регламентите на 
ЗУТ, да не се допускат инвестиционни намерения, противоречащи на други 
нормативни актове. 
 Не се изискват финансови и други средства, необходими за прилагането на 
новата нормативна база. 
 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и 
други обслужващи дейности на територията на Община Раковски не противоречи на 
нормативите на Република България и Европейското законодателство. 

 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности на територията на Община Раковски е публикувана в 
официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg  и обявена на 
информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като по 
този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят и да 
изразят становище в законоустановения 14-дневен срок от публикуването. 
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