МОТИВИ
към ПРОЕКТ на Наредба за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваемите обекти, рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и
елементите на градското обзавеждане на територията на Община
Кричим
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.
56, ал. 1 и ал. 2, чл. 57 и чл. 55 от Закона за устройство на територията,
във връзка с чл. 77 и чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния
кодекс, чл. 8 и чл. 26 от Закона за нормативните актове и спазвайки
принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Административно
процесуалния кодекс, предлагаме на вниманието на гражданите и
юридическите лица в община Кричим в 30-дневен срок от обявяването
на интернет страницата на Община Кричим проекта на Наредба за реда
и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти,
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи
и елементите на градското обзавеждане на територията на Община
Кричим, считано от ……………….. г., за обсъждане, представяне на
становища, предложения и възражения на: e-mail: kmet_krichim@abv.bg
или в деловодството на Община Кричим на адрес: 4220 гр. Кричим, общ.
Кричим, обл. Пловдив, пл. „Обединение” № 3.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове
Община Кричим представя следните МОТИВИ към Проекта на Наредба
за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите
обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на
Община Кричим:
1. Причини, които налагат приемането: през изминалите повече от
10 години от приемането на Наредбата за реда и условията за издаване
на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните
елементи на община Кричим, приета с Решение № 70, взето с Протокол
№ 12 от 19.08.2008 г. на Общински съвет – Кричим, са настъпили
множество
обществено-икономически,
политически,
социални
и
нормативни промени. В този период Наредбата е претърпяла няколко
изменения и допълнения, с цел синхронизирането й с тези промени.
Липсват обаче изменения и допълнения на същата, които да обхванат в
цялост
съществените
промени
в
обществено-икономическата,
политическата, социалната и нормативната обстановка в страната и в
общината, липсва и по-детайлна уредба на поставянето и ползването на
преместваеми обекти за местодомуване на леки МПС, както и на
ползването на общински места за открито местодомуване на леки МПС.
Налице е ясно изразена необходимост от по-задълбочено уреждане
на материите в сферата на преместваемите обекти за увеселителна,
търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското

обзавеждане, от една страна, и рекламно – информационните и
монументално – декоративните елементи, от друга. Това неизбежно води
до преразглеждането на Наредбата за реда и условията за издаване на
разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните
елементи на община Кричим, приета с Решение № 70, взето с Протокол
№ 12 от 19.08.2008 г. на Общински съвет – Кричим, в нейната цялост,
което неизбежно води до обоснованото заключение, че е необходимо и
целесъобразно същата да бъде отменена изцяло, а вместо нея да бъде
приета изцяло нова такава. Обществените отношения, които се уреждат
с тази наредба – поставяне и ползване на преместваеми обекти,
елементи на градско обзавеждане и рекламно-информационни елементи,
са сходни по съдържание и са регламентирани в една и съща част на
нормативен акт от по-висока степен – Закона за устройство на
територията,
което
обоснова
извода,
че
е
целесъобразно
регламентирането им в една обща наредба.
2. Цели, които се поставят:
2.1.
актуализиране на съответните разпоредби съобразно
действащото българско законодателство и нуждите на обществото;
2.2.
по-детайлно обхващане на съответните материи и поефективното им предлагане;
2.3.
създаване на условия за разширяване на предлаганите
услуги;
2.4.
ефективно разпределение на ресурсите на Община
Кричим, гражданите и юридическите лица чрез определяне на
адекватни права и задължения;
2.5.
постигане на по-голяма справедливост съобразно правата
и задълженията на лицата;
2.6.
въвеждане на определени стандарти при изграждането на
устойчива и благоприятна градска среда;
2.7.
отстраняване на допуснати технически грешки.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба: за прилагането на новата Наредба за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните,
информационните
и
монументално-декоративните
елементи
и
елементите на градското обзавеждане на територията на Община
Кричим не са необходими допълнителни финансови средства, а ако
такива се наложи да бъдат ангажирани, същите ще бъдат осигурени от
местни приходи.
4. Очаквани резултати от прилагането:
4.1.
актуализиране на съответните разпоредби съобразно
действащото българско законодателство и нуждите на обществото;
4.2.
по-детайлно обхващане на съответните материи и поефективното им предлагане;
4.3.
създаване на условия за разширяване на предлаганите
услуги;
4.4.
ефективно разпределение на ресурсите на Община
Кричим, гражданите и юридическите лица чрез определяне на
адекватни права и задължения;

4.5.
постигане на по-голяма справедливост съобразно правата
и задълженията на лицата;
4.6.
въвеждане на определени стандарти при изграждането на
устойчива и благоприятна градска среда;
4.7.
отстраняване на допуснати технически грешки.
5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
предлаганият Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и елементите на градското
обзавеждане на територията на Община Кричим, не противоречи на
норми на Европейския съюз. Наредбата е подзаконов нормативен акт,
поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е
предопределено от съответствието с правото на Европейския съюз на
нормите от националното ни законодателство от по-висока степен, в
изпълнение на които е приета – Закона за местните данъци и такси и
Закона за устройство на територията. В качеството си на подзаконов
нормативен акт, наредбата е в съответствие и с разпоредбите на
Европейската харта за местното самоуправление и директивите на
Европейската общност, свързани с урежданата с Наредбата материя.

