ТД № 01 / 15.09.2016 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 56 от ЗУТ, Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско
обзавеждане на територията на Община Бургас /НПОТДОДЕГОТОБ/, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас
Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да
извършва стопанска дейност;
2. Копие от документ за собственост на имота, в който се иска разполагане на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява
поставяне на преместваем обект в имот, който не е собственост на Община Бургас;
3. Скица на поземления имот с предложение за поставяне на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява поставяне на
преместваем обект в частен поземлен имот;
4. Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект
площ, съответно концесионен договор или договор за аренда – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в
държавен, частен имот или имот отдаден на концесия;
5. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението;
6. Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически
обекти по Закона за туризма;
7. Схема в мащаб 1:100, за разполагане на обектите по чл.2, ал.2, т.2. от НПОТДОДЕГОТОБ с посочване на срока за разполагане, ако
има такива;
8. Снимки и колажи, показващи адаптацията на преместваемия обект в градската среда;
9. Когато в преместваемия обект се извършва съответната занаятчийска дейност, заявителят да приложи удостоверение за вписване в
съответния регистър;
10. Съгласувана с експлоатационните дружества скица, с отразени съществуващи инфраструктурни съоръжения под и на терена,
както и съществуващата едроразмерна растителност, в случаите на поставяне на нови преместваеми обект.
11. Заявление /по образец/

Външни администрации
/институции

3. Директорът събира получените заявления и
докладва пред комисията по чл.6,ал.1 от
НПОТДОДЕГОТОБ
4. Разглеждане на постъпилите заявления
5. При наличие на повече от едно заявление за
поставяне на преместваем обект на определена
позиция, комисията предлага на заявителите да
направят предложение за инвестиции в лева, за
благоустройствени мероприятия на Община Бургас.
6. Председателят на комисията, уведомява писмено
заявителите за решението по ал.1 по реда на АПК.

Цена

Каса в съответния център

Срок
(в дни)

30,00 лв.

*

Директор на съответния център

Община Бургас, Комисия
по чл.6,ал.1 от
НПОТДОДЕГОТОБ
*
*

*

2. Входиране на заявлението в деловодната система

*

1. Подаване на заявление за издаване на разрешение
за поставяне на преместваеми обекти и заплащане на
такса (01.11 до 30.11. на предходната година.
Изключение се допуска за освободени позиции.
Срокът за подаване на заявление за издаване на
разрешение за поставяне на сезонни обекти е до
01.03. на текущата година. Изключение се допуска за
маси пред новооткрити обекти и за свободни
позиции.

*

Технологични операции
/Задачи по изпълнение на услугата/

*

Изпълнители
/структурни звена в
Общината, Външни
структури/

Деловодство на съответния
Център за административни
услуги

Общинска администрация

*
1 месец

*
*
*

10. Класиране на предложенията
11. Комисията се произнася по постъпилите
заявления, като предлага на директора да уважи
заявлението или да откаже издаване на разрешение.
12. Издаване на разрешение при положително
решение на комисията

7 дни

*

*

*

14. Заплащане на такса
15. Завеждане в регистъра на преместваемите
обекти.
16. За всяко издадено разрешение се води досие, в
което се съхраняват всички относими документи.

*
*

*

*

13. Съобщаване на решението на всички
заинтересовани лица, включително на тези, които не
са участвали в производството.

7 дни

*

7. В 7 – дневен срок от датата на получаване на
уведомлението, заявителите подават предложения в
запечатан непрозрачен плик, върху който е написано
наименованието на заявителя и имената на
представляващия.
8. След изтичане срока за подаване на предложения
на всички заявители, председателят на комисията
определя дата и час за отваряне, разглеждане и
класиране на предложенията
9. Председателят на комисията отваря само
предложенията, постъпили в срок и ги обявява
гласно.

50,00 лв.

