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           ПРОЕКТ! 
 

 Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

  
Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1.(1)  Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на 
преместваеми обекти /ПО/ на територията на Община Годеч, в съответствие с чл.56 и 
следващите от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 
(2).Преместваем обект, по смисъла на тази наредба, е обект, предназначен за 
увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето 
му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван 
в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван 
на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на 
мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя 
трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който 
се поставя или от който се отделя. 
(3). Разпоредбите на тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми 
обекти и съоръжения към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, 
открити обекти за спортни дейности, площадки за игра и други подобни открити 
обекти, разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ. 
 (4). Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и строителните 
правила за безопасност, и за формиране на благоприятна жизнена среда, и добър 
естетически облик на Община Годеч. 
(5). С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на 
преместваеми обекти на територията на Община Годеч и правомощията на 
административните органи на Община Годеч, относно условията и реда за издаване и 
отнемане на разрешения за поставяне на преместваеми обекти на заинтересованите 
лица, режима на ползване на обектите 
(6). Преместваемите обекти по тази наредба не представляват недвижими имоти, не се 
нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за 
удостоверяването на правото на собственост или други права върху тях не се съставят 
или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър. 
(7) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху имоти, отредени за 
озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина. 
Чл.2.  Не са предмет на регламентиране чрез тази Наредба: 
- Преместваеми обекти, разположени в УПИ, определени за пазари и базари. Същите се 
предвиждат с цялостен проект за пазар или базар и се одобряват по общия ред, 
предвиден в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 
- Рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи. 
Чл.3. Преместваемите обекти могат да се поставят в поземлени имоти: собственост на 
държавата, общината, физически или юридически лица, върху тротоари, площади и 
други свободни имоти общинска собственост с друго обществено предназначение, като 
с това не трябва да се затруднява общественото ползване на терените, върху които те се 
поставят, както и да се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и 
други техни права. 
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Раздел ІІ 
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
Чл.4. Преместваемите обекти могат да бъдат: 
(1). Според  начина на поставянето им: 
1. Стационарни – които заемат постоянно съответната площ за определен срок; 
2.Мобилни – поставят се в началото и се прибират след края на работния ден на обекта- 
колички, стойки, маси, щендери и други. 
(2).Според срока на поставяне: 
1.Целогодишни – разположени по схема, одобрена до 15 декември на предходната 
година 
2.Кратковременни – разположени по схема, одобрявана във връзка с провеждането на 
градски празници, чествания, изложения и други подобни обществени прояви. 
3. Елементи на градския дизайн – разположени по схема, одобрявана по конкретно 
възникнали нужди. 
4.Кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане на краткотрайни 
обществени и атракционни мероприятия, поставени върху терени общинска 
собственост, за период не по-дълъг от три месеца, както и за традиционни продажби 
(мартенски и коледни); 
(3).Според функционалното им предназначение: 
1. Преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, 
преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат , търговски маси и 
щендери, колички за търговия, каравани за търговия, хладилни витрини, автомати за 
храни и напитки и др. артикули за търговия на самообслужване, маси за открито 
сервиране, чадъри, тенти, сенници и други; 
2. Преместваеми увеселителни обекти и комплекси, атракциони, циркове и други 
обществено достъпни открити или покрити площи за увеселителни дейности с 
подходящо за целта устройство и разположени увеселителни съоръжения, 
преобладаващата част от които се задвижват от външен източник на енергия – 
електричество, горива, и други; 
3. Преместваеми обекти и съоръжения към временни открити паркинги ; 
4. Елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, 
осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и 
елементи на обществената инфраструктура,  
5.Елементи на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, които имат за 
цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, отчитащи 
специфичните нужди на хората с намалена подвижност. 
Чл.5. (1) Преместваемите обекти трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да отговарят на нормите за безопасност; 
2. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние, включително да се 
поддържа чистотата в прилежащата на преместваемия обект територия; 
3. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда; 
4. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото 
законодателство; 
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците; 
6. стационарните обекти да не са поставени върху съоръжения на инженерната 
инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно действащата нормативна уредба; 
7. да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени сгради или в 
непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства 
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8. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти, 
рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи; 
9. да отговарят на изисванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 и ал.3, т. 1 от ЗУТ. 
(2). В поземлени имоти с приложен застроителен план не се допуска поставяне на 
преместваеми обекти – тип „павилион“, в случай, че се надхвърлят установените за 
устройствената зона Плътност и Кинт на застрояване. 
(3). Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна търговия извън 
границите на определените пазари, с изключение на такива с кратковременен характер, 
във връзка с честване на официални национални и/или религиозни празници и 
традиции – коледни, новогодишни, мартенски и други. 
(4) Преместваемите обекти по чл.4, ал.3, т.1 и т.2 следва да отговарят на изискванията 
на компетентните за контрол върху съответната дейност органи ( РСПБЗН – Годеч,РУ 
на МВР-Годеч, РЗИ, ОДБХ и други), което се удостоява с документ, издаден от 
компетентния орган. 
Чл.6 (1) Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване под каквато и да е форма на 
друго физическо или юридическо лице на преместваеми обекти, за които има издадено 
разрешение за поставяне, разположени върху общински или държавни терени. За 
преместваеми обекти в имоти общинска собственост, отдадени на концесия, се 
прилагат разпоредбите на сключения договор за концесия. 
(2) При нарушаване на предходната аленея се отнемат издадените разрешения за 
поставяне и преместваемите обекти се премахват по реда на настоящата наредба. 
Чл.7  При извършване на разпоредителна сделка с преместваем обект за търговия, 
поставен върху общински или държавен терен, включително и по реда на чл.15 от 
Търговския закон, новият собственик е длъжен в срок до един месец да уведоми 
общинска администрация за променените обстоятелства, като подаде заявление за 
издаване на ново разрешение за поставяне на обекта. В този случай новото разрешение 
се издава за срок не по-дълъг от този на първоначалното разрешение. 
 

Раздел ІІІ 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ 

 
Чл.8 (1) Поставянето на всички видове преместваеми обекти на територията на Община 
Годеч се извършва на основание одобрена от главния архитект схема по предложение 
на Кмета на Община Годеч, след положително становище на Експертен съвет по 
устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Годеч.  
(2) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху улични платна и 
паркинги, с изключение на случаите по ал.5. 
(3) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху имоти и части от тях, 
определени за озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина, с 
изключение на случаите, предвидени  в разпоредбата на чл.62, ал.7, т.5 от ЗУТ – когато 
с подробните устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи – 
публична собственост и в поземлените имоти – частна собственост, без промяна на 
преназначението им, е предвидена възможност за поставяне на преместваеми обекти по 
чл.56 от ЗУТ, които не могат да заемат повече от 10% от площта на имота. 
(4) В недвижими имоти – културни ценности, разрешение за поставяне на обекти по ал. 
1 се издава въз основа на схема, след съгласуване с Министерство на културата при 
условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. 
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(5) Когато зоните за търговия и/или преместваемите обекти се разполагат върху улични 
тротоари и други елементи на градската транспортна инфраструктура, схемите за тях се 
съгласуват от заявителя с КАТ – Годеч  преди подаването на заявлението. 
(6) Когато преместваеми обекти се поставят върху пешеходни зони и пешеходни улици, 
без автомобилно движение по тях, трябва да се осигури преминаването на транспортни 
средства със специално предназначение. 
(7) Ползвателят на преместваемия обект е длъжен за своя сметка да спазва условията за 
поддържане на реда и чистотата около преместваемия обект  
(8) С цел спазването на законите на Република България и опазване живота и здравето 
на гражданите, ползвателят на преместваем обект, при поискване от съответните 
съгласувателни и одобряващи органи, е длъжен да представи съответните 
разрешителни и съгласувателни документи издадени от компетентни органи (РЗИ, 
ОДБХ , РИОСВ, РСПБЗН Годеч, ППКАТ-Годеч и др.), упражняващи контрола върху 
дейността извършваща се „от” и „в” преместваемия обект. 
 (9) Обектите по ал.1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за 
нормалното им функциониране. 
Чл. 9. (1) Преместваемите обекти за търговия се разполагат съгласно схема точно 
местоположение и размери (площ), одобрена от главния архитект на Община Годеч. 
Към архитектурните схеми за поставяне на преместваеми обекти за търговия се 
изготвят при необходимост и проекти за мероприятия за осигуряване на прилежащата 
инфраструктура и благоустрояване, които са съгласувани със съответните органи и 
организации, в т.ч. с МВР - КАТ.  
 (2) Схемите се изготвят::  
1. По решение на Общинския съвет; 
2. По Заповед на Кмета на Община Годеч; 
3. По инициатива от физически или юридически лица след сезиране на органите по 
преходните точки.  
(3) Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия се изработват служебно 
в срок от 7 дни от Дирекция „ТСУ” в Община Годеч, която се ръководи от главния 
архитект на общината. 
 (4) Схемите се включват за разглеждане в общинския Експертен съвет по устройство 
на територията /ЕСУТ/ до 7 дни от внасянето им.  
1. Внесените за разглеждане схеми да бъдат предварително съгласувани с КАТ  и да 
съдържат схематични данни за съществуващите временни обекти и срока за 
разрешаването им.  
2. След решение на общинския ЕСУТ същите се одобряват от главния архитект на 
общината в срок от  15 дни.  
Чл.10 (1) В 7-дневен срок от датата на одобряването схемите за разполагане на 
преместваеми обекти се поставят от Кмета на Община Годеч на видно място в сградата 
на общинска администрация.  
(2) Молбите на ползвателите са по образец, утвърден от Кмета на Община Годеч и към 
тях се прилагат задължително следните документи: копие от актуално удостоверение за 
съдебна регистрация на фирмата или личната карта за физическото лице, копие на 
БУЛСТАТ за лицата регистрирани по ЗРБ, оразмерена схема за разположението на 
"маси пред заведения". Молбите се приемат в общинска администрация и се завеждат в 
отделен регистър.  
 (3) Ползвателите на преместваеми обекти, извън пазарните площадки, се определят от 
комисия, назначена за целта от Кмета на Общината.  
 (4) Комисията излиза с решение в 15-дневен срок от подаването на молбата. 
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 (5) За решенията на комисията се води и съставя протокол, който се изнася на видно 
място в сградата на общинска администрация в седемдневен срок от заседанието на 
комисията.  
 (6) Комисията е постоянно действащ орган.  
 (7) Разрешителните за следващата година се издават до 15-ти декември на текущата 
година. Изключение се допуска за сезонните и новооткриващи се обекти.  
Чл.11 (1) Не се допуска надвесването на конструктивни елементи /козирки, навеси, 
сенници и др./ над съоръженията за търговия на височина по-малка от 2.30м от нивото 
на терена, върху които са поставени.  
(2) Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване на площи, за които има издадено 
разрешение за разполагане на преместваеми обекти, разположени върху общински или 
държавни терени на друго физическо или юридическо лице.  
(3) При извършване на сделка с преместваем обект за търговия по реда на чл.15 от ТЗ, 
новият собственик кандидатства за разрешение за ползване на общински терен по 
общия ред и получава разрешение след решение на комисията по чл. 10, ал. 3. Не се 
допускат сделки с преместваеми обекти за търговия по друг ред.  
Чл.12 (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия и др. се 
издава единствено и само от Кмета на Общината на името на ползвателя като в 
разрешението фигурира и името на собственика на терена.  
(2) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия се издава от Кмета 
на общината в 14 /четиринадесет/-дневен срок от вземане на решението на комисията 
по чл. 10, ал. 3 за ползване на съответното място.  
(3) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в частни 
поземлени имоти, собственост на физически или юридически лица, различни от 
държавата и общините, се издава на името на собственика, от Кмета на Общината, въз 
основа на скица за местонахождението на обекта, с размери и одобрен проект, ако е 
необходимо.  
(4) Разрешенията по ал. 1 се издава по образец, одобрен от Кмета на Общината, като в 
него задължително се посочват:  
1. Имената на ползвателя и собственика на терена.  
2. Площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта за търговия и 
местонахождението му, указано точно върху скица.  
3. Размерът на таксата за ползване за общински и държавни терени, определена с 
Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Годеч, както и срока за ползване, който да бъде до 31-ви 
декември на съответната година.  
4. Условията за експлоатация, включително поддръжката и хигиената на прилежащите 
площи.  
5. Работно време и условия за зареждане със стоки.  
6. Основанията, при които се отнема разрешението, като изрично се посочват и тези в 
чл. 80 от ЗМДТ. 
7. Датата на която е издадено разрешението за поставяне.  
8. Срокът на разрешението за поставяне, който не може да бъде по-дълъг от една 
година.  
(5) В преместваемия обект за търговия задължително се поставя копие от разрешението 
по чл.12, ал. 1.  
(6) Отмяната на разрешението за поставяне се извършва със Заповед на Кмета на 
Община Годеч на основанията, посочени в тази Наредба.  
(7) Обектите се демонтират по Заповед на Кмета на Община Годеч в следните случаи:  
1. При неспазване на клаузите, включени в разрешенията за поставяне на преместваеми 
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съоръжения.  
2. При забавяне на плащанията на дължимата месечна такса за срок от 1 (един) месец 
или отказ за плащане на дължимата месечна такса от страна на ползвателите на 
преместваемите съоръжения. 
3. При разполагане на обекта извън мястото по одобрената схема.  
4. При изтичане на срока за поставяне, посочен в разрешителното.  
5. При незаконни: поставяне, преустройство, промяна на предназначение, пристрояване 
и надстрояване на преместваеми обекти.  
6. При неспазване на изискването по чл.11, ал. 2. Демонтирането в тези случаи се 
извършва за сметка на ползвателя в едномесечен срок от издаването на заповедта.  
(9) Посочените в ал.(8) основания задължително се посочват в разрешенията за 
поставяне на преместваеми обекти.  
 Чл.13 (1) Процедурата по демонтиране на преместваеми обекти започва със съставяне 
на констативен протокол от длъжностни лица от общинска администрация.  
(2) Въз основа на констативния протокол, Кметът на Общината издава заповед за 
премахване на обекта. 
(3) След изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по ал. 2 се привежда в 
изпълнение от определена фирма по договор с Кмета на Общината. 
 

Раздел ІV 
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ 
 

Чл.14 (1) Преместваемите обекти по чл.5 се разполагат върху терени – публична и 
частна общинска собственост, въз основа на цялостни и частични схеми за разполагане 
при спазване изискванията на тази наредба. 
(2) Схемите се изготвят от Дирекция „ТУЕП” и се одобряват от главния архитект на 
общината след положително становище от ОбЕСУТ.  
(3) Цялостните и частични схеми за разполагане се съгласуват с всички 
експлоатационни дружества. 
(4) Съгласуването по предходната алинея става служебно. 
(5) Схемите по ал.1 се внасят за съгласуване в Общински съвет. 
(6) Отдаването под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти по 
одобрените схеми се извършва по реда на Наредба №8 от 26.04.2012 г. за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 
Община Годеч. 
(7) Предходната алинея не се прилага, когато преместваемите обекти се разполагат 
непосредствено до съществуващ търговски обект и са свързани с неговата дейност. В 
тези случаи разрешението се издава на собственика, съответно на ползвателя на 
търговския обект и се сключва договор за наем при цена, определена с решение на 
Общински съвет. 
(8) Отдаването под наем за срок по-кратък от един месец на общински терени 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 и други) да се извършва след получаване на разрешение за 
поставяне и издаване на разрешение за извършване на търговия на открито, без да е 
необходимо провеждане на публичен търг и не може се продължава срока му чрез 
преподписване. 
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(9) Месечните наемни цени и такси се определят съгласно Наредба №2/29.11.2012 г. за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Годеч 

 
Раздел V 

РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИ 
ТЕРЕНИ 

 
Чл.15 (1)   За държавни имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти се 
издава въз основа на схема, одобрена от главния архитект на Община Годеч. Схемата се 
одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва 
имота, а в останалите случаи – областен управител. 
 
 

Раздел VІ 
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ЧАСТНИ 

ТЕРЕНИ 
 
Чл.16 (1)  За имоти, които не са собственост на Община Годеч и в имоти в режим на 
съсобственост е необходимо нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за 
поставяне на преместваем обект. 
(2) В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на 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. 
 . 
  

Раздел VІ 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
Чл.17.(1)Контролът за изпълнение на тази наредба се упражнява от Кмета на Община 
Годеч и/или упълномощен от него заместник – кмет. 
(2). Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на 
административни нарушения, съставени от длъжностни лица, упълномощени да 
упражняват контрол по спазване изискванията на наредбата със заповед на Кмета на 
Община Годеч. 
(3). Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Годеч или 
упълномощен по съответния ред заместник-кмет, въз основа на съставените актове за 
установяване на административни нарушения. 
(4). Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в 
Закона за административните нарушения и наказания. 
(5). Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на 
наказателно постановление, с които нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 
(6). При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата или имуществената 
санкция, наложена на виновното лице се удвоява. 
Чл.18 Разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот издадени 
по реда на тази наредба се отнемат със заповед на кмета на община Годеч  и/или 
упълномощено от него лице: 
- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба; 
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- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по 
прилагане на подробен устройствен план на съответната територия; 
- извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без същата да е 
разрешена по реда и условията на Наредба за реда за издаване на разрешение за 
поставяне и ползване на рекламно – информационни елементи върху недвижими имоти 
на Община Годеч; 
- при отпадане на правното основание за издаване на разрешението за поставяне; 
- в случай, че не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията; 
- когато обекта не отговаря на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, 2,  3, 4, 5 и ал.3, т.1 от 
ЗУТ; 
Чл.19 (1) Преместваеми обекти, поставени в отклонение на изискванията на настоящата 
наредба, се премахват : 
1. Когато са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за 
издаване на разрешението за поставяне е отпаднало; 
2. Когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение; 
3. Не отговарят на правилата и нормите за устройство на територията; 
4. Не отговарят на изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ; 
5. Представляват реклама, забранена със закон или поставена в отклонение на Наредба 
за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-
информационни елементи върху недвижими имоти на Община Годеч. 
6. Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл или същото е отнето със заповед на 
кмета. 
7. Не отговарят на други изисквания на настоящата Наредба. 
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите 
на общинска администрация в 7-дневен срок от констатиране на нарушението.  
Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да 
направят възражение в тридневен срок от връчването му. 
(3) При постъпило възражение, Кметът на Общината  се произнася с писмено 
мотивирано решение по него. 
(4) При неподаване на възражение или отказ за преразглеждане на констативния акт, 
Кметът на Община издава заповед за премахване на обекта. 
(5) Когато собственика на обекта по ал.1, поставен в чужд имот, е неизвестен, 
констативния акт и заповедта за премахване се връчват на собственика на имота. В този 
случай собственика на имота е задължен да го премахне за своя сметка в указания в 
заповедта срок. 
(6) Когато собственика(ползвателя) на обекта по ал.1, поставен върху имот – общинска 
собственост, е неизвестен, констативния акт и заповедта за премахване се поставят на 
видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели, на определените за това 
места в сградата на общината или района и се публикуват в интернет страницата  на 
Община Годеч 
(7) Със заповедта се определя срок за премахване и се уведомяват експлоатационните 
дружества, доставчици на ток и вода, да прекратят доставките до определения за 
премахване обект. 
(8) При неспазване на срока за доброволно премахване, обектът се премахва 
принудително със съдействието на полицията, по ред определен от кмета на общината 
за сметка на собственика (ползвателя) на обекта, като направените разходи по 
премахването на обекта се събират от собственика (ползвателя) по реда на чл. 417 от 
ГПК.  
(9) Материалите и вещите, налични след премахване на обекта, се съхраняват на 
определено от Община Годеч място, като собственика на обекта дължи обезщетение в 
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размер, определен в заповедта за премахване, за охраната им. За наличните материали и 
вещи се съставя протокол, в който същите се описват подробно по количество и вид, 
като в протокола се вписват направените разходи по премахването на обекта и 
пренасянето на материалите и вещите. 
(10) При неизвестен собственик материалите по преходната алинея при изтичане на 
едногодишен срок, същите стават собственост на Община Годеч на основание чл.89 
ал.1 от Закона за собствеността. За вещи, подлежащи на бърза развала или охраната на 
които изисква големи разходи, се прилага чл.89 ал.2 от Закона за собствеността и 
същите се продават. Ако в едногодишния срок, собственикът поиска предаване на 
материалите и вещите, същият дължи обезщетение в размер на 10% от стойността им и 
разходите по пренасянето и пазенето им. 
(11) При известен собственик, материалите и вещите по ал.9, стават собственост на 
Община Годеч след изтичане на петгодишен давностен срок, на основание чл.80 от 
Закона за собствеността. 
 (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция от 100  до  500  лв., ако не подлежи и 
на по-тежко наказание търговец или ползвател, който: 
1. Постави преместваем обект в нарушение настоящата Наредба; 
2. Съзнателно извърши действия по непредоставяне или възпрепятстване проверка на 
длъжностно лице; 
3. Не изпълни писмено нареждане на длъжностно лице за явяване и предоставяне на 
необходимите писмени документи за извършване на проверка. 
4. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените 
повреди след премахване на преместваемия обект. 
Чл.20 За поставяне на преместваем обект без одобрена схема за поставяне, на 
нарушителите се налага глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв. 
Чл.21 Търговец или ползвател на преместваем обект , който не изпълни заповедта за 
премахване на преместваем обект и в едномесечен срок от влизането й в сила не 
освободи общинския имот, се наказва с глоба или имуществена санкция от 100 до 500 
лева. 
Чл.22. Длъжностни лица, които не изпълняват и/или нарушават настоящата наредба се 
наказват с глоба от 100  до 500 лв. 
 

Раздел VIІ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община Годеч или 
упълномощен от него заместник-кмет и главният архитект на Община Годеч. В срок от 
един месец след приемането на Наредбата със заповед на кмета да се определят 
длъжностните лица, които ще упражняват контрола и техните задължения. 
§ 2. Образеца на заявлението за разполагане на преместваем обект, разрешението за 
ползване на общински терен за разполагане на преместваем обект и разрешението за 
поставяне на преместваем обект се одобряват със заповед на Кмета на Община Годеч. 
§ 3. Издадените разрешения за поставяне на преместваем обект и разрешението за 
ползване на общински терен се получават от заявителя в 7- дневен срок  след изтичане 
срока за издаването им. След този срок неполучените разрешения за поставяне на 
преместваем обект  и разрешение за ползване на общински терен се обезсилват и 
преписките по заявлението се прекратяват. 
§ 4. За неуредените с настоящата наредба въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на територията на Република България. 
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§ 5. В двумесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба, концесионерите на 
обекти/имоти общинска собственост, отдадени на концесия, са длъжни да приведат 
преместваемите обекти в обхвата на концесионната територия в съответствие с 
изискванията на Наредбата и ЗУТ. 
§ 6 В 30-дневен срок от приемане на Наредбата комисията по чл.10 да изготви схеми за 
разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и услуги, поставени върху 
терени-общинска и държавна собственост, като в схемите да бъдат отразени с различен 
цвят сега съществуващите преместваеми обекти, за които има издадени разрешения за 
поставяне. 
§ 7. Когато с други нормативни актове се поставят допълнителни изисквания към 
разполагането на преместваемите съоръжения, те се прилагат едновременно с тази 
наредба. 
§ 8.  Тази наредба е приета на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 
Решение на Общински съвет – Годеч № .-.------, взето по Протокол № …… от 
…………….. и отменя действащата Наредба за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти на територията на Община Годеч, приета с Решение №58 по 
Протокол №6 от 20.05.2005 г. 
§ 8. Наредбата влиза в сила от……………. 
 


