РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 148
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 13. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Изменение на Решение № 119, взето с протокол № 11 от 22.04.2010г. на
Общински съвет - Пловдив, върнато от Областния управител на област Пловдив за ново
обсъждане на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл.17,ал.1
и 2, чл.11,ал.3 и чл.26 от ЗНА, чл.76,ал.3 във връзка с чл.79 от АПК и чл.56 от ЗУТ, предвид
писмо на Областния управител на област Пловдив с вх. № 10ХІ – 164 от 10. 05. 2010 г. и
изложените в предложение с вх. № 10ХІ – 164(2) от 12. 05. 2010 г. фактически основания,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Изменя текста на Решение № 119, взето с протокол № 11 от 22.04.2010г. на Общински
съвет - Пловдив относно: „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане
на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на
градското обзавеждане на територията на Община Пловдив”, както следва :
1.1. В Решение №119/22. 04. 2010г. се създава нова точка, със следния текст: „В чл. 8, ал. 5 от
Наредбата, след текста „…в случаите по чл.8, ал. 1,т. 1,т. 2…” да се добави и „ …ал. 2…” .
1.2. В текста на І от решението след израза „….чл. 14…” се добавя израза „…ал.1 и…”
1.3. В текста на XІІІ, т.3 от решението, текстът на ал. 5 (бивша ал. 4) да отпадне
израза „…са без определен срок” и да добие средната редакция „….са със срок до
реализирането на подробния устройствен план.”
1.4. В текста на ХІV от решението в раздел V „Ред за провеждане на търгове и
конкурси за определяне на ползватели на имоти общинска собственост” се правят следните
изменения:
1.4.1. В чл. 32 на раздел V след израза „…в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 1, т.2…” се
добавя и „…ал.2…”
1.4.2. В чл. 33, ал. 3 на раздел V се добавя ново изречение със следния текст „В
заповедта задължително се определят резервни членове – за председател и юрист.”
1.4.3. В чл. 40, ал. 3 на раздел V се добавя ново изречение със следния текст „В
заповедта задължително се определят резервни членове – за председател и юрист.”
1.5. В текста на ХV т. 4 от решението текста на §13(нов) придобива следната редакция:
„За временни обекти, разположени на имоти общинска собственост по отменения чл.120 ал.4
от ППЗТСУ(отменен), получели статут по §17 ал.1 от ЗУТ с решение на Общински съвет –
Пловдив, Кмета на Община Пловдив и/или Кмета на съответния район издава разрешение за
ползване на общински терен със срок до реализирането на строежите, предвидени с
действащ подробен план, но не по-дълъг от 5 години, след решение на Общински съвет
Пловдив.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21,ал. 2, във връзка с чл.45,
ал.9 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл.17,ал.1 и 2, чл.11,ал.3 и чл.26 от ЗНА, чл.76,ал.3 във
връзка с чл.79 от АПК и чл.56 от ЗУТ. Фактически - Съображенията, изложени в писмо с изх.
№ 09-10-10/05.05.2010г. на Областен управител на област с административен център Пловдив
и вх. №10ХІ-164 от 10.05.2010г. на Общински съвет Пловдив, относно решение № 119, взето

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
с протокол №11 от 22.04.2010г. на Общински съвет Пловдив за Приемане на наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на
територията.
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