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Изх. №......................................... 

 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 
от Протокол № 39 
от заседанието на 23.06.2014г. 
по точка 2 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на проект за допълнение на Наредбата за условията и 
реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи 
дейности и други елементи на градското обзавеждане на територията на Община Брусарци 
 
 

РЕШЕНИЕ № 280 
 

 
На основание на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.56 и 57 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, 
Общински съвет Брусарци  

Р Е Ш И: 
 

Приема предложения проект за допълнение на Наредбата за условията и реда за 
разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности 
и други елементи на градското обзавеждане на територията на Община Брусарци, както 
следва: 
§1. В чл.3, ал.1 се правят следните допълнения: 

1. Създава се нова т.8:  
„8. Вендинг автомати” 
2. Създава се нова т.9: 
„9. Увеселителни обекти” 

§2. В чл.4 се правят следните допълнения: 
1. Създава се нова ал. 13: 
„(13) Забавления” 

§3. В чл.10 се правят следните допълнения: 
1. Създава се нова ал. 3: 
„(3) В недвижими имоти - културни ценности, в техните граници и охранителни 
зони,  разрешение за поставяне на обекти по чл. 1 се издава въз основа на схема след 
съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 
6” 
2. Създава се нова ал. 4 
„(4)  Върху сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти по чл. 
1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или 
писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението по ал. 1 
площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление 
на етажната собственост” 

§4. В чл.11 се правят следните допълнения: 



 
                                                                                                                                                                         
 

1. Създава се нова ал. 4: 
„(4) Обектите по чл. 1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за 
нормалното им функциониране” 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


