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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене 

                 За актуализация на  Наредба за  реда и условията за издаване на разрешение 

за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското 

обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на 

територията на Община Чупрене   

 

  

                ОТНОСНО: Отмяна на разпоредбите на чл.24 ал.2 т.8 и чл.41 ал.1 т.2  от 

Наредба за  реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни 

преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, 

информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община 

Чупрене, поради наличие на несъответствие с нормативни актове от по-висока степен.  

 

                „На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с  чл.56 ал.2 от Закона за 

устройството на територията, Общинския съвет отменя разпоредбите на чл.24 ал.2 т.8 и 

чл.41 ал.1 т.2  от Наредба за  реда и условията за издаване на разрешение за поставяне 

на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и 

рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на 

Община Чупрене, като незаконносъобразни, поради наличие на несъответствие с 

нормативни актове от по-висока степен.  

 

                 МОТИВИ:   Отмяната на  разпоредбите на чл.24 ал.2 т.8 и чл.41 ал.1 т.2  от 

Наредба за  реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни 

преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, 

информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община 

Чупрене, е поради противоречие с нормативни актове от по-висока степен.  

 

          На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът на актуализация на  Наредба за  реда и 

условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми 

съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене, е 

публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този начин е дадена възможност на 

всички заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят становища. 
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