ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА
ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО
ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с
чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на
жителите на община Кричим в 14дневен срок, считано от 31.08.2016 г. за обсъждане,
представяне на становища, предложения и възражения.
Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата могат да подавани в
деловдството на Общински съвет при община Кричим или на email:
kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА
ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ
НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от
АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Кричим в регламентирания
14дневен срок, считано от 31.08.2016 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на
становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на
разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на
градското обзавеждане и рекламноинформационните елементи на територията на
община Кричим.
В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове,
към проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва:
І. Причини, които налагат приемането на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни
преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно
информационните елементи на територията на община Кричим:
1. Необходимостта от приемането на измененията в наредбата е да се приведат
разпоредбите й в съответствие с конкретни текстове от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност (ЗОАРАКСД) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).
2. Необходимост от ясно регламентиране на обществените отношения, свързани с
условията, реда и изискванията, във връзка с издаването на разрешения за поставяне на
преместваеми обекти в имоти частна собственост на територията на община Кричим.
Чрез изменението на Наредбата ще се регламентира редът и условията, при които ще се
издават разрешения за поставяне на преместваеми обекти и ще се улесни и насърчи
извършването на стопанска дейност, като се ограничи административното регулиране и
административния контрол от страна на общината.
ІІ. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата:

1. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред при
извършване на дейности свързани с издаване на разрешения за поставяне на
преместваеми обекти в имоти частна собственост на територията на община Кричим.
2. Ще се създадат реални предпоставки за синхронизиране на местните
разпоредби с националното законодателство в областта на устройството на територията
и административното регулиране и административния контрол от страна на общината.
ІІІ. Очаквани резултати:
Чрез прилагането на изменението на Наредбата ще се установят ясни,
общодостъпни правила и норми при извършване на дейности свързани с издаване на
разрешения за поставяне.
ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на
изменението на Наредбата, тъй като изпълнението на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на
временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно
информационните елементи на територията на община Кричим, ще се възложи на
служителите в общинска администрация  Кричим.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най
концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта
е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на
населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата е с предмет на подзаконов
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на
местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за
местно самоуправление.

Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ
ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И
РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията
за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градското обзавеждане и рекламноинформационните елементи на
територията на община Кричим, както следва:
§ 1. Изменя чл. 9, ал. 3, т. 2 и т. 3, както следва:
”чл. 9, ал. 3, т. 2. лице, имащо сключен договор за наем за заетата от
преместваемия обект площ със собственика на имота или с изрично писмено съгласие
от собственика на имота;

чл. 9, ал. 3, т. 3. един от съсобствениците на имота с изричното писмено
съгласие на останалите съсобственици на имота.“
§ 2. Отменя чл. 10, ал. 2, т. 1.
§ 3. Изменя чл. 10, ал. 2, т. 4, както следва:
„чл. 10, ал. 2, т. 4 Писмено съгласие на останалите съсобственици на имота /ако
има такива/, за разполагане на преместваемото съоръжение;»

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим.
§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за
издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи
на градското обзавеждане и рекламноинформационните елементи на територията на
община Кричим е приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от
……………….. година.

