ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Изх. № РД-02-06-582
12.06.2014 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

от Иван Христов Барзин
Кмет на община Вълчедръм

ОТНОСНО: Изменение и допълнение към Наредба № 17 за реда за издаване
на разрешения за разполагане на преместваеми обекти на търговията, елементи на
градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни
елементи,съгласно чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм,
приета с решение № 244 от протокол № 33 от 23.03.2010 год на общински съвет
Вълчедръм

Уважаеми общински съветници,
Във връзка с изменения в Закона за устройство на територията и Предложение на гжа Соня Камарашка-районен прокурор при районна прокуратура гл. Лом е
необходимо да се направят изменения и допълнение към Наредба № 17 за реда за
издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти на търговията,
елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументалнодекоративни елементи, съгласно чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ на територията на община
Вълчедръм, приета с решение № 244 от протокол № 33 от 23.03.2010 год на
общински съвет Вълчедръм
Имайки в предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.2, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , във връзка с Раздел ІХ-„Преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане” от Закона за устройство на
територията , е необходимо да се направят следните допълнения и изменение на
Наредба № 17:
1. В Чл. 8 , ал. 1 да се добави нова точка „4” със следния текст:
”4. зарядни колонки за електрически превозни средства»
2. Чл. 11, ал. 2 ,т. 2 се изменя така „Свързани с временна връзка с мрежите за
доставка на вода, енергия и др. комуникации.»
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3. Чл. 13 т. 4 се изменя така
„Върху съоръжения на инженерната
инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната Наредба на
МРР»
4.В чл. 14, ал. 1 да се добави нова точка „5” със следния текст „5.иВърху
сгради-етажна собственост,само след изрично писмено съгласие на етажните
собственици или писмен догодор за наем с етажните собственици на заетата от
съоръжението по ал. 1 площ
5.Чл. 29 се изменя така „Схемите за разполагане на преместваеми обекти в
недвижими имоти – паметници на културата се одобряват след съгласуване с
Министерството на културата по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ.»
6. в Чл. 30 израза „Нациинален институт за паметници на културата (НИПК)» се
заменя с израза „Министерството на културата»
7. В § от Допълнителните разпоредби се добавя нова точка „5” със следния
текст: ” "Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска
или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и
от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството,
без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място
със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от
което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно
субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се
поставя или от който се отделя.”
8. Навсякъде абревиатурата „ТРУ” се заменя с абревиатурата „ТРУППХД”
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с Раздел ІХ-„Преместваеми обекти и елементи на
градското обзавеждане” от Закона за устройство на територията
Р Е Ш И:
І.. Приема изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2010 год. както следва:
1. В Чл. 8 , ал. 1 да се добави нова точка „4” със следния текст:
”4. зарядни колонки за електрически превозни средства»
2. Чл. 11, ал. 2 ,т. 2 се изменя така „Свързани с временна връзка с мрежите за
доставка на вода, енергия и др. комуникации.»
3. Чл. 13 т. 4 се изменя така
„Върху съоръжения на инженерната
инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната Наредба на
МРР»
4. В чл. 14, ал. 1 да се добави нова точка „5” със следния текст „5. Върху
сгради-етажна собственост,само след изрично писмено съгласие на етажните
собственици или писмен догодор за наем с етажните собственици на заетата от
съоръжението по ал. 1 площ
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5.Чл. 29 се изменя така „Схемите за разполагане на преместваеми обекти в
недвижими имоти – паметници на културата се одобряват след съгласуване с
Министерството на културата по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ.»
6. в Чл. 30 израза „Нациинален институт за паметници на културата (НИПК)» се
заменя с израза „Министерството на културата»
7. В § от Допълнителните разпоредби се добавя нова точка „5” със следния
текст: ” 5."Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска
или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и
от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството,
без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място
със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от
което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно
субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се
поставя или от който се отделя.”
8. Навсякъде в Наредбата абревиатурата „ТРУ” се заменя с абревиатурата
„ТРУППХД”

ИВАН БАРЗИН (п)
КМЕТ
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Изготвил:
Иван Бонов-директор Дирекция”ТРУППХД
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