На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от
27.06.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на
Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско
обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да
бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както
и на следния електронен адрес: g.atanasov@burgascouncil.org.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БУРГАС
Параграф единствен. Създава нов чл.6а със следното съдържание:
Чл.6а (1) Когато са подадени повече от едно заявление за поставяне
на преместваем обект на определена позиция, в комисията се провежда
процедура по теглене на жребий.
(2) Датата, часът и мястото за провеждане на процедурата по теглене
на жребий се определят от председателя и се обявяват в интернет страницата
на Общински съвет – Бургас, раздел „Важни съобщения”. Заявителите се
уведомяват по телефон или e-mail адрес, в 7-дневен срок преди провеждане
заседанието на комисията, на което ще се тегли жребия.
(3) На заседанието на комисията могат да присъстват подалите
заявления или техни упълномощени представители с пълномощно.
(4) До жребий се допускат само тези участници, които отговарят
на условията на чл.5, а за останалите се излагат мотиви за недопускане,
обективирани в протокола на комисията.
(5) Председателят на комисията представя еднакви запечатани
непрозрачни плика, толкова на брой колкото са участниците за съответната
позиция. Във всеки плик е поставен лист, като само в единия е посочен
номер на позицията, за която се кандидатства.
(6) Тегленето на жребия се извършва, като всеки от участниците лично
или чрез упълномощено от него лице изтегля по един плик. При отсъствие
на участника или упълномощено от него лице вместо тях, тегленето се
извършва от председателя или член от комисията, като реда на теглене е по
реда на постъпилите заявления.
(7) За избран на съответната позиция се обявява участника, изтеглил
плика съдържащ номера на позицията. Проведеният жребий се отразява в
протокола на комисията.

