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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от проф. дтн инж. Борислав Беджев - председател на Общински съвет Шумен 

 
 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 9, ал. 3 и чл. 14, ал. 
1, т. 4 от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити 
обекти и поставяне на преместваеми съоръжения 

   
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
Чрез Общински съвет Шумен до Административен съд Шумен беше 

изпратен протест от Д. Димитров – прокурор при Окръжна прокуратура, срещу 
чл. 9, ал. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда и условията за изграждане на 
временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.  

Чл. 9, ал. 3 гласи: Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения 
или разрешение за строеж върху общински имоти не се издава, ако заявителят 
има финансови задължения за дължими такси и такива от гражданско-правен 
характер към Община Шумен. Липсата им се удостоверява въз основа на 
декларация, подписана от молителя, и чрез служебна проверка. 

Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 4 разрешения за поставяне или строеж на 
обектите по чл. 1, ал. 2 се издават след представяне на декларация за липса на 
финансови задължения за дължими такси и такива от гражданско-правен 
характер към Община Шумен. 

Според прокурор Димитров с тези разпоредби се нарушава принципът на 
свободната стопанска дейност, те са незаконосъобразни и противоречат на 
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност, както и на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

Протестът постъпи в Общински съвет Шумен на 04.08.2016 г. (вх. № 61-
01-330) и беше изпратен в Административен съд Шумен на 11.08.2016 г. ведно 
с всички относими към него документи. Административният съд насрочи дело 
за 17.10.2016 г., като ответник по делото е Общинският съвет. 

 
С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   
 
 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 

І-ви вариант: 
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 9, ал. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за 

реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на 
преместваеми съоръжения. 

 
ІІ-ри вариант: 
ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 9, ал. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда 

и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на 
преместваеми съоръжения както следва:  

……………………………………………….…….. 
 
ІІІ-ти вариант: 
ПОТВЪРЖДАВА разпоредбите на чл. 9, ал. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от 

Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и 
поставяне на преместваеми съоръжения: 

Чл. 9. /3/ Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения или 
разрешение за строеж върху общински имоти не се издава, ако заявителят има 
финансови задължения за дължими такси и такива от гражданско-правен 
характер към Община Шумен. Липсата им се удостоверява въз основа на 
декларация, подписана от молителя, и чрез служебна проверка. 

Чл. 14. /1/ Разрешения за поставяне или строеж на обектите по чл. 1, ал. 2 
се издават след представяне на следните документи:  

…………………………………………………………………………………….. 
4. Декларация за липса на финансови задължения за дължими такси и 

такива от гражданско-правен характер към Община Шумен. 
  
 
 
Проф. дтн инж. Борислав Беджев 
Председател на Общински съвет Шумен 


