
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Миглена Барцулева -  Председател на Общински съвет - Приморско и 
Златин Бодуров -  Председател на ПК по законност и нормативна уредба 
относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, 
информационни и монументално-декоративни елементи на градското 
обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община 
Приморско

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Глава Втора ,Раздел IV от Наредбата за реда и условията за поставяне 
на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално- 
декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност 
на територията на община Приморско е предвиден ред за поставяне и 
ползване на преместваеми обекти,след представяне на изискуемите по 
същата наредба документи.

В Наредбата не е предвиден ред за издаване на Разрешение за поставяне 
на преместваеми обекти,за които няма изменение в обстоятелствата след 
изтичане на срока на предходно издадено Разрешение за поставяне.

Горното е празнота в Наредбата и следва да се изправи,тъй като 
затруднява изключително собствениците на преместваеми обекти,които 
представят в общината един и същ набор документи ,който никак не е 
малък.Считам,че режимът за тези обекти следва да бъде облекчен,както за 
собствениците им,така и за работещите в администрацията на общината.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от 
ЗМСМА, чл.8 ЗНА и чл.79 АПК,предлагам следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет Приморско приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално- 
декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност 
на територията на община Приморско



Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, 

рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на 
градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община

Приморско

&1. В Глава Втора,Раздел IV се създава нов чл.20а със следното 
съдържание:

Чл.20а. Когато няма промяна във вида, местоположението, 
собствеността и други обстоятелства на разрешени преместваеми 
обекти,след изтичане на срока по чл.6,ал. 1, ново разрешение за 
поставяне се издава по реда на тази наредба след подаване на 
Декларация за липса на промяна в обстоятелствата и представяне на 
документите по чл.16,ал.1,т.1,т.3,т.5 и т.6 и ал.З от настоящата Наредба.
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