МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме
следните Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламноинформационни и монументално-декоративни елементи на територията на община
Несебър:
І. Причини, налагащи приемане на наредбата:
Основната причина, поради която е изготвен проект на изцяло нова наредба за
реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на
градското обзавеждане, рекламно-информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на община Несебър произтича от обстоятелството, че с
Решение № 1934/ 17.11.2017г., постановено по адм. дело № 1872 по описа за 2017г. на
Административен съд-гр. Бургас е отменена изцяло действащата към настоящия
момент Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и
елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър на Общински
съвет – Несебър (приета от ОбС-Несебър с решение № 476 Протокол № 13/19.12.2008
г., изменена с решение № 735 от протокол № 21/30.09.2009г). Решението на съда е
обжалвано и производството е висящо пред Върховен административен съд на
Република България. Мотивите на първоинстанционния съд за отмяна на нормативния
акт са относно неспазване на процесуалните правила по приемането му, и вероятно със
съдебния акт на ВАС ще бъде потвърдена отмяната на наредбата. Това ще рефлектира
негативно върху дейността на общината, тъй като подзаконовия документ е от
съществено значение за нормалното протичане на нейната дейност.
С разработеният проект се предлага обобщаване, систематизиране и
актуализация на досегашния подзаконов нормативен акт и привеждането му в
съответствие с измененията настъпили в законодателството имащи отношение към
неговия предмет.
Съгласно разпоредбите на чл.56, ал.2, чл. 56, ал. 1 и чл.57, ал.1 от Закона за
устройство на територията, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми
обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни, информационни
и монументално-декоративни елементи, въз основа на разрешение за поставяне, по ред
установен с наредба на общинския съвет. Съгласно чл.57а, ал.7 от ЗУТ, при неспазване
на срока за премахване определен в заповед на кмета за премахване на
незаконосъобразно поставен преместваем обект, елемент на градското обзавеждане,
рекламно-информационен или монументално-декоративен елемент, обектът се
премахва по ред определен с наредба приета на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
Предвид изложеното е необходимо да бъде приета наредба, в която да се
разпише ред за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи
на градското обзавеждане, рекламно-информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на община Несебър, както и ред за принудително изпълнение
на заповеди за премахване на незаконосъобразно поставени такива обекти.
С предлаганият проект се уреждат реда и условията за поставяне и премахване
на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламноинформационни и монументално-декоративни елементи на територията на община
Несебър.

ІІ. Цели, които се поставят с приемането на наредбата:
С приемането на настоящата наредба се цели да се регламентират условията за
поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламноинформационни и монументално-декоративни елементи на територията на община
Несебър, както и правилата, по които да протичат процедурите по издаване на
разрешения за поставяне им и за принудително изпълнение на заповедите на кмета на
община Несебър за премахване на незаконосъобразно поставени такива обекти, като
също така се определят и правата и задълженията на участниците в процедурите.
От една страна с наредбата се предоставят правомощия на съответните експерти
в община Несебър, под чиито ръководство и надзор да се извършва цялата дейност по
издаване на разрешения за поставяне и по принудително изпълнение на издадените
заповеди за премахване на незаконосъобразно поставени обекти. От друга, разписаните
правила, по които протича процедурата ще дадат на гражданите яснота за действията,
които се извършват от администрацията.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Не са необходими допълнителни средства, извън тези предвидени в общинския
бюджет.
ІV. Очакваните резултати от приемането на Наредбата
Не се очакват различни от досега получаваните.
От една страна с наредбата се предоставят правомощия на съответните експерти
в община Несебър, под чиито ръководство и надзор да се извършва цялата дейност по
издаване на разрешения за поставяне и по принудително изпълнение на издадените
заповеди за премахване на незаконосъобразно поставени обекти. От друга, разписаните
правила, по които протича процедурата ще дадат на гражданите яснота за действията,
които се извършват от администрацията.
Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са също така по ефикасни
действия, с цел предотвратяване на незаконосъобразното поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламно-информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на Община Несебър. В тази
връзка Наредбата ще окаже възпитаващ и възпиращ ефект върху граждани, които
тепърва възнамеряват да предприемат такива действия без да са спазили надлежния
законов ред и това ще доведе до ограничаване практиката да се поставят обекти без
строителнинеобходимите книжа или със съществени отклонения от издадените такива.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местно самоуправление и в Европейската
Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните
актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на
потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
В този смисъл предлаганият проект на Наредба е подзаконов нормативен акт,
разработен в съответствие със Закона за нормативните актове, Закона за устройство на
територията и Закона за устройство на черноморското крайбрежие и кореспондира с
Европейското законодателство-Европейска Харта за местно самоуправление и в Европейска
Харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с
тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.
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