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РЕШЕНИЕ
№ 242/25.05.2017 г.
ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.
56, АЛ. 2 ЗУТ И НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, по докладна записка с Вх. № 101
от 05.05.2017 г. от Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
С 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ - няма

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

РЕШИ:
Приема следните изменения и допълнения към Наредбата за реда за разполагане и
ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ и
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както
следва:
1. В чл. 8 от Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти
за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ се правят следните
изменения и допълнения:
Създава се, ал. 1 със следното съдържание:
/1/ Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми обекти по
одобрените схеми се извършва по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 23/11.02.2000 год.
Създава се ал. 2 със следното съдържание:
/2/ Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок пред обекти за
обществено обслужващи дейности върху общински недвижими имоти в строителните граници
на населените места от територията на Община Смядово – със сезонно ползване за
разполагане на летни градини, щандове, витрини, стойки, фризери, кафемашини, грил машини
и др., се издават на собственика или ползвателя на обекта без търг или конкурс, след издаване
на разрешение за поставяне, издадено от Кмета на Община Смядово.
Създава се ал. 3 със следното съдържание:
/3/Разрешение за поставяне по ал. 2 се издава след получаване на положително становище от
проверка на комисия от служители на Община Смядово и на основание изготвена ръчна скица
схема за поставяне на обектите за сезонно ползване.
Създава се ал. 4 със следното съдържание:
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/4/ Наемните цени за поставянето на съоръжения ал. 2 се определят по цени за кв.м., съгласно
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
2. В чл. 13 от Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти
за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ се правят следните
изменения и допълнения:
Създава се, ал. 1 със следното съдържание:
/1/ Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет/ до 500
/петстотин/ лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, който:
1. извършва дейност по поставяне на преместваемо съоръжение в нарушение
/отклонение/ от настоящата наредба.
2. Не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба.
3. Премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем
обект без разрешение на компетентните органи.
4. Постави незаконно преместваем обект и не го напусне след като бъде писмено
предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност.
5. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените
повреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност.
6. Не изпълни в определен срок заповед по чл. 12 за премахване на незаконно поставен
преместваем обект.
Създава се, нова ал. 2 със следното съдържание:
/2/ За нарушение по ал. 1, извършено повторно се налага глоба или имуществена санкция в
размер от 500 до 2000 лв.
3. В чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги се правят следните изменения и допълнения:
Създава се, нова ал. 5 със следното съдържание:
(5) Таксите за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок пред обекти
за обществено обслужващи дейности, върху общински недвижими имоти в строителните
граници на населените места от територията на Община Смядово за сезонно ползване за
разполагане на летни градини, щандове, витрини, стойки, фризери, кафемашини, грил машини
и др. се заплащат както следва:
▪за един брой съоръжение заемащо до един квадратен метър – месечна такса в размер
на 30 лв.
▪за един брой съоръжение заемащо над един квадратен метър до два квадратни метра –
месечна такса в размер на 50 лв.
▪За съоръжения заемащи площ над два квадратни метра – месечна такса в размер на 80
лв.

Председател на Общински съвет Смядово: _______________________
/ БОРИСЛАВ БОРИСОВ/

Изготвил:Инж. Камелия Русева, Гл. специалист ООбС
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