Проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и
информационна дейност на територията на Община Бургас
§1. В чл. 16 ал.5 да отпадне;
§2. В чл.28 т.7 от текста „Удостоверения за липса на задължения на
заявителя по чл.87 ал.6 от ДОПК, издадени от ТД на НАП-Бургас”, отпада
„- Бургас” ;
§3. В чл.28 т.8 след текста „.... на позиция за РИЕ”, се добавя текста „....,
по чл.7 ал.1 т.2, т.4 и т.7” ;
§4. В чл.30 ал.1 да отпадне текста: „... като членовете на съответната
организация не трябва да са по-малко от 50 на брой ...”;
§5. В чл.30 ал.6, изречение първо, „7 – дневен срок” се променя на „ 14 дневен срок”.
§6. В чл.31 ал.7 изречение първо „таксите по чл.33 ал.1” да се замени с
текста „таксите по чл.32 ал.1”
§7. В чл.31 се добавя нова ал.8 със следния текст: „Депозитът по чл. 28, т.
8 остава в полза на Община Бургас, в случай, че класираните кандидати
не заплатят размера на таксите по чл. 32 ал.1 в 7- дневен срок от влизане
в сила на решението. В останалите случаи депозитът се възстановява по
посочена от заявителя банкова сметка, след приключване на процедурата
по издаване на разрешение за съответната позиция.”
§8. В чл. 32 ал. 1 т. 3 „чл.30 ал.3” да се замени с „чл.31 ал.7”
§9. Към чл. 32 ал. 4 се добавят нови т.1, т.2 и т.3, като разпоредбата се
променя и придобива следния вид:
„На лицата, които през срока на действие на издадените им разрешения,
са спазвали всички изисквания на настоящата наредба и три месеца преди
изтичане срока на разрешението са подали заявление за издаване на ново
разрешение за същата позиция, може да се издава ново разрешение за
поставяне за срок до три години. В случаите на предходното изречение,
лицата заплащат еднократно допълнителна сума в размер на пет
месечни такси за съответния рекламно-информационен елемент. Към
заявлението се прилагат следните документи:

1. Актуална снимка на съоръжението и конструктивно становище
от правоспособен инженер – конструктор за експлоатационните
възможности на съоръжението.
2. Удостоверение за липса на задължения на заявителя към ТД на
НАП, с дата не по-рано от 30 дни преди деня на подаване на заявлението;
3. Документ за платена административна такса за разглеждане на
заявлението, съгласно Тарифата на Община Бургас за местните такси по
Закона за местните данъци и такси;
§10. Към чл.33 създава се нова алинея 3, със следния текст:
„Начисляването на таксите започва от момента на монтирането на
РИЕ, което се удостоверява с двустранно подписан протокол между
лицето, в полза на което е издадено разрешението и представител на
съответната Териториална дирекция, по местонахождение на обекта”
§11. В чл.36 да отпадне текста: „... от дирекция УКОРС”.
§12. В Приложение №1 „Технически критерии за поставяне на РИЕ” към
наредбата да отпаднат т.7 и т.9; т.8 става т.7, а всички останали точки
преминават с 2 номера напред.
§13 В Приложение №1 „Технически критерии за поставяне на РИЕ” се
създава нова т.12 със следния текст: „Издадените разрешения за РИЕ,
попадащи в зона на кръстовища, не се подновяват, в случай, че е
невъзможно позицията да се премести извън зоната на кръстовището”
§14. В Преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов
§4 със следното съдържание: „всички собственици на рекламноинформационни елементи, разположени в отсечката Ветрен-Бургас” на
път І-6, в срок до 30.07.2001г. да подадат заявления за поставяне на РИЕ,
след което да им бъде издадено разрешение със срок от 1 година”;
§15. Настоящият §4 става §5.

