НАРЕДБА №5
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наредбата регламентира реда за поставяне на съоръжения за търговия и услуги по чл. 56,
ал. 1 от Закона за устройство на територията - павилиони, будки, кабини, рекламни витрини и др.
Чл. 2. Наредбата се прилага за разполагане на съоръжения върху имоти: държавна, общинска и
частна собственост на физически и юридически лица.
ГЛАВА ВТОРА
ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТИ,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 3. Постъпилите искания на граждани и фирми се разглеждат в двумесечен срок.
Чл. 4. Общинска администрация подготвя необходимите документи, придружени с мотивирано
становище на кмета на населеното място.
Чл. 5. Прилага се скица с разположението на обекта и прилежащата площ, височина, вид на
конструкцията и предназначението, одобрена от главния архитект на общината.
Чл. 6. Общинският съвет разглежда и се произнася върху направеното предложение.
Чл. 7. Терените за поставяне на съоръжения се предоставят под наем след търг, проведен по
реда на Наредба №2 на община Сатовча.
Чл. 8. През летния период могат да бъдат предоставени допълнителни площи, общинска
собственост, за разполагане на столове и маси пред ВТО, след сключване на допълнителни
договори за наемната площ /с анекси към договорите/.
Чл. 9. През зимния период пред ВТО могат да бъдат разполагани сглобяеми конструкции, по
одобрени от архитекта на общината архитектурни и конструктивни планове по реда на чл.8.
Чл. 10. След изтичане на срока на договора по чл. 7 той може да бъде продължен ако
наемателят е спазил всички условия по договора.
Чл. 11. Отдаване на терени на инвалиди І и ІІ група може да става с Решение на Общински
съвет, без търг, по цени, приети от Общинския съвет. Теренът не може да бъде преотстъпван или
пренаеман.
ГЛАВА ТРЕТА
ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИ ТЕРЕНИ
Чл. 12. (1) Поставянето на съоръжения върху имоти, държавна собственост, се извършва въз
основа на схема, одобрена от гл. архитект, след съгласуване със съответната централна
администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи с областния управител.
(2) Използването на съоръженията се извършва при условията и по реда на Закона за
държавната собственост и на правилника за приложението му.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТИ,СОБСТВЕНОСТ НА ЧАСТНИ ЛИЦА
Чл. 13. Съоръженията в имоти на частни лица се поставят въз основа на искане и скица, в
която се посочват: разположение, площ, височина, вид на конструкцията, предназначение и др.
изисквания, които се одобряват от общинска администрация
ГЛАВА ПЕТА
САНКЦИИ
Чл. 14. (1) Актосъставители по тази наредба са: кмета на общината и определени със заповед
от него длъжностни лица.
(2) При нарушение на изискванията на наредбата се прилагат разпоредбите на ЗУТ и ППЗУТ.
ГЛАВА ШЕСТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 15. При необходимост да се прилагат разпоредбите на Наредба №2 на община Сатовча,
ЗОС или се регламентира с отделно решение на Общинския съвет с. Сатовча.
Наредбата е приета на основание чл. 22 от ЗМСМА с Решение №229, Протокол № 20 от 30
март 2001 година на Общински съвет Сатовча.

