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ДО
АРХ.ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
УЛ.”СЕРДИКА” № 5А
ГР.СОФИЯ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община

УВАЖАЕМИ АРХИТЕКТ ЗДРАВКОВ,

Във връзка с публикувания на интернет страницата на Столичен
общински съвет проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична
община, приложено Ви изпращам бележки и предложения по него.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/Д.БАРБАЛОВ/

Проект за изменение на
НПОРИМДЕРДТСО
1.

2.

По § 31 - Относно:
чл. 36а
(6) Не се допуска поставяне на хладилни
витрини върху изградени тротоари.

По §39 - относно отмяната на ал.З на чл.55
и новата редакция, респ. отмяната на стария
текст на ал.8 на същия член

предложение

мотиви

1. Това съответства на текста на чл. 17а, ал.1 т.2 и ал.2, т.4 от
проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
3. В ал.6 на чл.Зба в края на
преместваемите
обекти, за рекламните, информационните и
изречението да се добави „в 1-ва
монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност
и П-ра зона”
на територията на Столична община.

1. Досегашната разпоредба на чл.55, ал.З и ал.8 от
НПОРИМДЕРДТСО урежда възможността, за поставяне по
изключение на фирмени тотеми извън границите на частни
урегулирани поземлени имоти, върху общински терени, когато
поставянето им не влошава изискванията за достъпност, както и
заплащане на такса по чл.72 от ЗМДТ. Това изключение (този
текст) е въведен с приемане на НПОРИМДЕРДТСО през
м.11.2014г. В тази връзка през 2015г., бе разработен и приет от
СОС нов раздел в НРУИТДТСО, който урежда процедурата, в т.ч.
и образци на документи, за ползването на общинския терен.
Съответно в Наредбата за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община е
определен размер на таксата, която се дължи.
В Проекта на наредба за изменение и допълнение на
НПОРИМДЕРДТСО не е уредено, какво се случва с вече
поставени тотеми върху общински имоти, респ. издадените
разрешения за ползване на място по реда на НРУИТДТСО. Също
така, текстовете в НРУИТДТСО, свързани с поставяне на фирмени
тотеми върху общински имоти остават действащи.

3.

§ 65 - Относно предлаганите изменения в
Наредбата за реда и условията за
извършване на търговска дейност на
територията на Столична община
(НРУИТДТСО):

1. В чл. 9 се създава ал. 7:
,.(7) Пс се допуска повече от 20% реклама
върху прозорците и витража
на с тационарни търговски обек ти,
разположени на партерните етажи брандиране по фронта на първостепенната
улична мрежа, свързана с
'търговеца или със с токи и/или услуги,
конто се предлагат в търговския
обект?4.

1. да отпадне предлаганата нова
ал.7 на чл.9

1. Този текст следва да отпадне от НРУИТДТСО, тъй като текст с
идентично съдържание е предвиден от вносителя в § 42, чл.68,
ал.1, т.З от НПОРИМДЕРДТСО. и не е необходимо преповтаряие
му в друг нормативен акт.

2. В чл. 23 се правят следните изменения и
допълнения:
а) Текстът на чл. 23 става ал. 1;
б) Създава се ал. 2:
„(2) Забранено е извършването на търговия
на открито без разрешение
за ползване на място?4

2. Предлагаме това
предложение да отпадне и да
остане старата редакция

2. Дейставащата редакция на чл.23 от НРУИТДТСО ясно
установява, че търговия на открито се извършва въз основа на
Разрешение за ползване на място, издадено от кмета на съответния
район и по ред определен в наредбата. Действащият текст е
императивен и за нарушаване на тази разпоредба е предвидена и
съответната санкция. Въвеждането на подобен изричен
забранителен текст ще доведе до противоречие в прилагането на
наредбата относно контролната дейност. С въвеждането на този
текст, по същество се въвежда втори състав за едно и също
деяние, съставляващо нарушение по смисъла на наредбата.
Това от своя страна ще доведе до противоречива съдебна практика
и нестабилност на издадени наказателни постановления за
нарушения на тези разпоредби.

3. В чл. 28а се правят следните изменения и
допълнения:
а) Текстът на чл. 28а става ал. 1;
б) Създава се ал. 2:
„(2) Забранено е разполагането на
подвижни съорьжения пред
стационарни гьрговскн обекти без
разрешение за ползване на място.44.

7.

По § 68 - относно изменение в Наредбата
за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община
Такси за ползване на пазари, тържища,
панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго
предназначение
1. В т. 16. „51% от“ се заличава;
2. Създава се т. 1г.:
„1 г. За разполагане на маси и столове за
консумация на открито в
случаите по чл. 286, ал. 3 от Наредбата за
реда и условията за извършване
на търговска дейност на територията на
Столична община - таксата по т. 1,
увеличена със 100%.44.

3. Предлагаме това
предложение да отпадне и да
остане старата редакция

3. Дейставащата редакция на чл.28а от НРУИТДТСО ясно
установява, че разполагането на подвижни съоръжения пред
стационарни търговски обекти се извършва въз основа на
Разрешение за ползване на място, издадено от кмета на съответния
район и по ред определен в наредбата. Действащият текст е
императивен и за нарушаване на тази разпоредба е предвидена и
съответната санкция. Въвеждането на подобен изричен
забранителен текст ще доведе до противоречие в прилагането на
наредбата относно контролната дейност. С въвеждането на този
текст, по същество се въвежда втори състав за едно и също
деяние, съставляващо нарушение по смисъла на наредбата.
Това от своя страна ще доведе до противоречива съдебна практика
и нестабилност на издадени наказателни постановления за
нарушения на тези разпоредби.
Текстът не е съобразен с други разпоредби на наредбата. Така
например в Приложение № 1 от НОАМТЦУПСО, в т.1в остава
предвидената такса за маси и столове разположени върху подиуми,
както следва:
- в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за
консумация - 51 % от таксата по т. 1;
- в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за
консумация на открито - 5.00 лв./кв. м/месец.
Възниква въпросът, кой текст ще се прилага, в случаи по чл.28б,
ал.З от НРУИТДТСО, когато площта за разполагане на маси и
столове за консумация, е покрита с конзолно закрепени за
фасадата на търговския обект тенти или чадъри на собствена
конструкция и/или оградена с ветробрани от винил или стъкло с
или без кашпи с озеленяване, като същевременно същите са
разположени върху подиум.

