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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА  
НА  

НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И 
ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 
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Чл. 3, ал. 1 т.3- Отменя се 
 
Чл.3, ал.2 се изменя, както следва: 

Било: За поставянето на преместваеми съоръжения, по реда на чл.2 се изисква 
схема, одобрена от главния архитект на Общината, а според вида и предназначението на  
обекта и одобрени проекти по част Електрическа и ВИК, както и съответните съгласувания, 
съгласно ЗУТ и местоположението им (за централната част, паркове и градини) и 
архитектурен проект по преценка на главния архитект на община Никола Козлево. 

Става: За поставянето на преместваеми съоръжения, по реда на чл.2 се изисква 
ситуационна схема и конструктивно становище, одобрени от главния архитект на 
Общината, а според местоположението им (за централната част, паркове и градини) и 
архитектурен проект по преценка на главния архитект на община Никола Козлево. 
Чл.4, ал.2 се изменя, както следва: 

Било: Максималният размер на временните преместваеми съоръжения по смисъла 
на тази наредба да бъде до 12 кв.м. за един модул с максимална височина до 3 м. 

Става: Максималният размер на временните преместваеми съоръжения по смисъла 
на тази наредба да бъде до 75 кв.м. с максимална височина до 3 м. 
Чл. 4, ал. 3- Отменя се 
Чл.8, ал.1 т.4 се изменя, както следва: 

Било: . Скица за месторазположението на обекта. 
Става:  Скица предложение за месторазположението на обекта  

Във Чл. 9, се добавя нова ал. 5  
Със следния текст - След получаване на визата да се представят ситуационна схема, 
конструктивно становище (архитектурен проект по преценка на главния архитект на 
община Никола Козлево). 
Чл.12 се изменя, както следва: 
Било: Главния архитект издава разрешение за поставяне на рекламата след като одобри 
архитектурно-дизайнерския проект и мястото за разполагането й, като по преценка може да 
поиска съгласуване със съответните институции, стопанисващи имотите и съоръженията. 
Става:  Главния архитект издава разрешение за поставяне на рекламата след като одобри 
архитектурно-дизайнерския проект и мястото за разполагането й, конструктивно становище 
или конструктивен проект в зависимост от големината на съоръжението, като по преценка 
може да поиска съгласуване със съответните институции, стопанисващи имотите и 
съоръженията. 
 
 


