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Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-БУРГАС

T h u y tC lU s L
® 7 /7 У Ш ^

-------------- . № r?
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Изпращам Ви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и д|^уги обслужващи дейности и елементи на градско
обзавеждане на територията на община Бургас, която да бъде публикувана на интернет
страницата на Общински съвет —Бургас, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закон за
нормативните актове. Проектът съдържа подробни мотиви, обосновка, анализ и конкретен
проект за решение.

Приложение:
1. Мотиви;
2. Проект за решение.

С уважение,
ЖИВКО ТАБАКОВ
Общински съветник от групата на РБ
02.03.2018 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Предложения
могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: zh.tabakov@burgascouncil.org

ПРОЕКТ
на
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

§1. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 4 се изменя и придобива следната редакция:
4. Сезонни, за срок от 1 (един) до 8 (осем) месеца, за продажба на стоки и услуги със сезонен
характер, разположени по схема, която се одобрява от Главния архитект до края на месец
февруари на текущата година и действа до края на същата година.
§2. Към разпоредбата на чл. 2, ал. 1 се добавя нова т. 5 със следното съдържание:
5. Срочни - маси, декоративни елементи, чадъри и слънцезащитни устройства, за обслужване
на питейни заведения и заведения за хранене и развлечение, които могат да се поставят за срок
от 1 (един) месец до 3 (три) години - разположени по схема, която се одобрява от Главния
архитект. Сезонни преместваеми обекти могат да поставят маси, съгласно схемата, одобрена от
главния архитект, извън срока, посочен в раздела за поставяне, след предварително заплащане
на таксата за заявения брой маси и дни на касите на съответните Дирекции „Център за
административни услуги" при Община Бургас.
§3. Към разпоредбата на чл. 2, ал. 3 се добавя нова т. 17 със следното съдържание:
17. Преместваеми обекти, представляващи посетителски информационни центрове.
§4. В разпоредбата на чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Отменя се т. 1;
2. т. 7 придобива следната редакция:
7. Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за
открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за
туризма, освен когато се касае за новооткрит обект, който не е започнал да
извършва дейност.
§5. Разпоредбата на чл. 6, ал. 3 придобива следната редакция:
(3) Комисията заседава при кворум повече от 2/3 от състава си и взема решения с
квалифицирано мнозинство - повече от 2/3 от присъстващите членове.

§6. В разпоредбата на чл. 8 се правят следните изменения:
Т. 9 от ал. 1 се отменя.
(2) Комисията се произнася по постъпилите заявления по реда и в сроковете по чл. 6
, като предлага на директора на Дирекция „Център за административни услуги" при Община
Бургас да уважи заявлението или да откаже издаването на разрешение. В 7-дневен срок от
изготвяне на протокола на комисията директорът на Дирекция „Център за административни
услуги" при Община Бургас се произнася с решение, с което уважава или отказва издаването на
разрешение. При произнасянето си, директорът е обвързан с предложението на комисията.
Съобщаването на решението става по реда на АПК.
(3) Разрешението се издава в 7-дневен срок след влизане в сила на решението по ал. 2 и след
заплащане на такса за издаване на разрешение и дължимата такса за първия месец от
действието на разрешението. Таксите се заплащат на касата на съответната Дирекция „Център
за административни услуги" в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на решението на
директора на Дирекция „Център за административни услуги" при Община Бургас при Община
Бургас. Разрешението се връчва на заявителя по реда на АПК.

мотиви
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ
ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Причини, които налагат приемането на предложения проект:
Сега действащият текст на Наредбата не отговаря напълно на обществените нужди, що се
отнася до предвидените видове различни преместваеми обекти от гл. т. на сезонност.
Предвидено е представянето на документи, които утежняват процедурата.
Предвидените кворум и мнозинство за вземане на решения от комисията по чл. б са
занижени и не предполагат достатъчна ангажираност на всички членове на комисията.
Цели, които се поставят:
Улесняване на процедурата по кандидатстване, ангажиране на членовете на Комисията по
чл. 6.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:
Не са необходими такива.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
Улесняване на кандидатите за получаване на разрешение за поставяне; стимулиране на
представянето на качествени проекти и предоставяне на разрешение за поставяне на
обективно най-добрите проекти.
Анализ за съответствие с правото на ЕС и националното законодателство
Предложенията за изменение и допълнение на Наредбата за в съответствие с правото на ЕС
и националното законодателство.

