МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА 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 ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на
жителите на община Кричим в 14дневен срок, считано от 14.01.2015г., за обсъждане,
представяне на становища, предложения и възражения, на:
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 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
Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на
временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно
информационните елементи, е приета с Решение № 70, взето с протокол № 12 от
19.08.2008 г. на Общински съвет  Кричим. С наредбата е уредена възможността за
издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения по
смисъла на чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, на подалите
заявление в Община Кричим физически и юридически лица за определен срок.
Исканата промяна за изменение и допълнение на Наредбата се изразява в
следното:
1.Причини, които налагат приемането:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (в
сила от 2011 г.) се увеличи срока за отдаване под наем на имоти публична общинска
собственост от 5 години на 10 години, като се изравни със сроковете за отдаване под
наем на имотите – частна общинска собственост.
Един от водещите приоритети на местната власт е създаване на предпоставки за
икономическото развитие на общината, което ще подобри условията на живот на
гражданите
и ще създаде нови работни места за тях; създаване на условия за
развитие на бизнеса и подкрепа на инициативите му; създаване на предпоставки за
устойчивост на малкия и дребния бизнес чрез възвръщаемост на капиталовложенията за
поставяне на преместваемите съоръжения, което би било възможно именно с
удължаване на срока за разрешението за поставяне.

2. Целите, които се поставят:
С предложените изменения на текстовете в Наредбата ще се прецизират
сроковете за разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения издавани от
община Кричим с допустимите такива по реда на Закона за общинската собственост.
Ще се създадат поблагоприятни условия за развитието на малкия и дребен
бизнес, както и възможност за разкриване на нови работни места на територията на
общината.
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Чрез подългосрочното отдаване под наем на терени – общинска собственост, ще
се осигури възможност за допълнителни финансови приходи от плащания и такси в
бюджета на община Кричим.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на актуализираната местна наредба не изисква финансов ресурс от
страна на общината или заинтересованите лица.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В резултат се очаква да се повишат приходите в бюджета на общината, тъй като
въвеждането на промяната ще доведе до поблагоприятни условия за развитието на
малкия и дребен бизнес, и възможност за разкриване на нови работни места на
територията на общината.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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 разработен в съответствие с
Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 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. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на
чл. 79 от АПК, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост,
ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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. 12, ал. 2, както следва:
В чл. 12, ал. 2 думите „до 1 година“ се заменят с думите „до 10 години“ и думите
„до 2 години“ се заменят с думите „до 10 години“ и текста следва да се чете така:
”чл. 12, ал. 2. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия
и други в частни поземлени имоти, собственост на физически или юридически
лица, различни от община Кричим, се издава на името на собственика от кмета на
общината за срок до 10 години, а за общински за срок до 10 години.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим.
§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 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.
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