МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
I. Причини, които налагат приемането:
Практиката за последната една година показва, че не се постига добър оперативен
порядък при свикването и провеждането на Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата в
състава й, с включени общински съветници. Предложението, тази комисия да бъде в
състав само от длъжностни лица от общинската администрация има своята обоснованост,
поради следното:
-Ще бъде постигнато разделение между местните власти - законодателна и
изпълнителна. Ролята на общинския съвет и на общинските съветници от състава му е
свързана с приемането на наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Докато самото изпълнение на
наредбата, свързано с реда за издаване на разрешенията за поставяне на преместваемите
обекти, е дейност присъща на местната изпълнителна власт - общинската администрация.
Неслучайно това е изрично прокламирано и с §3 от Г13Р на Наредбата: „Изпълнението на
тази наредба се възлага на Кмета на Община Бургас, Главния архитект, Директорите на
Дирекции „Център за административни услуги“ при Община Бургас, Директорът на
Дирекция „УКОРС“ и Началника на отдел „Контрол по строителството и въвеждане в
експлоатация“ при Община Бургас.“ Сегашното положение с наличието на комисията по
чл. 6, ал. 1 от Наредбата в състав и от общински съветници, влиза в смислово и
функционално противоречие с цитирания параграф.
-В крайна сметка, следва да се ползва именно капацитета на общинските
служители, тъй като същите са с необходимите специални познания и в най - пълна степен
биха били полезни в производствата и в обществените отношения, свързани с реда за
издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.
Предложението, комисията да взема решенията си с абсолютно мнозинство, т.е.
повече от половината от целия състав, а не само от присъстващите, представлява една
допълнителна гаранция за обоснованост и пълнота на взетото решение. В противен случай
би се стигнало до обстоятелството решение да бъде взето само от трима членове /кворум
4-ма членове и при обикновено мнозинство от присъстващите 3-ма членове/, което
представлява по - малко от половината от целия състав на комисията.
-

II. Цели, които се поставят:
Настоящите изменения и допълнения на наредбата имат за цел да постигнат по
добра оперативна работа, прогнозируемост и правна обоснованост в производствата и в
обществените отношения свързани с реда за издаване на разрешения за поставяне на
преместваеми обекти на територията на община Бургас.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Предвидените изменения и допълнения на Наредбата не изискват финансови
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средства.
IV. Очаквани резултати от прилагането:
Очаква се, решенията на комисията да се основават единствено на действащите
норми на наредбата и на останалото ни законодателство, уреждащо обществените
отношения свързани с реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми
обекти. По този начин, ще се възстановяват и подобрят в значителна степен обществени
отношения на прогнозируемост и правна обоснованост, между местна власт и всички лица
стопанисващи преместваеми обекти на територията на община Бургас.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата, като подзаконов нормативен
акт, са съобразени с изискванията на Закона за нормативните актове и Закона за
устройство на територията. Поради което е предопределено съответствието на
предлаганите изменения и допълнения на Наредба и с правото на Европейския съюз, тъй
като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на Европейския
съюз. Предлагания нормативен акт е съобразен и с целите на националното ни
законодателство.
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