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ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - 

декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община 

Смолян и приемане на нова Наредба за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - 

декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община 

Смолян. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
   Във връзка с привеждането в съответствие на подзаконов нормативен акт със закон от 

по-висок ранг е необходимо да бъде приета нова Наредба за обектите и елементите на 

градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално 

- декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.   

  Към настоящия момент действа Наредба за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - 

декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян приета с 

Решение № 706/23.06.2011 г. на общинския съвет- Смолян. Същата е изменена и допълнена 
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с последващи  Решение № 107/21.05.2012 г., Решение № 292/28.02.2013 г., Решение № 

404/27.06.2013 г. и изм. с Решение  № 260/06.10.2016 г. на Административен съд – Смолян.    

  Съгласно разпоредбите на чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми обекти за 

търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни, информационни и 

монументално-декоративни елементи, въз основа на разрешение за поставяне, по ред 

установен с наредба на общинския съвет. Предвиденият в чл.56 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), урежда конкретни отношения и не може с подзаконов нормативен акт 

да се налагат по – тежки изисквания в сравнение със законовите.  

    На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс, проекта на Наредбата е предоставен за обществени 

консултации на електронната страница на община Смолян на вниманието на всички 

заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването. 

Предоставена е възможност на  граждани и юридически лица  да депозират писмени 

предложения,  изразят  мнения  и  препоръки  по  проекта  на електронната поща  на 

общината  и входират  в деловодството Приемна № 1  на община Смолян от  19.11.2019 г. 

до 19.12.2019 г. Материалите по проекто-наредбата са предоставени на разположение при 

гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян,  стая № 213, всеки работен ден 

от 8.30 часа до 17.00 часа. Отделно от това на електронната страница на Министерски съвет 

„Портал за обществени консултации“ проекта е предоставен на вниманието на всички 

заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването да 

направят предложение по така изготвения проект. 

  В тази връзка на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 11, ал. 3, чл. 19, чл. 20, чл. 26 ал.4 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА), чл. 76, ал. 3 и чл. 79 Административнопроцесуалния кодекс 

(АПК) и фактически основания, за привеждане на местната нормативна уредба в 

съответствие с нормативни актове от по-висока степен се налага приемането на нова 

наредба съобразена  със Закона за устройство на територията, които закон се явява от по 

висок ранг от посочената наредба.  

   При изработването на проекта са спазени принципите на необходимост, 

обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност 

и стабилност.  

   Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на  

Наредбата в съответствие с нормативни актове от по-висша степен при спазване на Закона  

за устройство на територията. За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо 

разходването на бюджетни средства. Извършен е анализ за съответствие с правото на 

Европейския съюз.  
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  С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 56, ал. 2 от ЗУТ 

чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК, предлагам Общински съвет да приеме следните    

 

        РЕШЕНИЯ: 

 

    І.  Отменя Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от 

ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за 

рекламната дейност на територията на община Смолян, приета с Решение № 706/23.06.2011 

г. на общинския съвет- Смолян. Същата е изменена и допълвана с последващи  Решение № 

107/21.05.2012 г., Решение № 292/28.02.2013 г., Решение № 404/27.06.2013 г. и изм. с 

Решение  № 260/06.10.2016 г. на Административен съд – Смолян. 

 

  II. Приема нова  Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 

56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за 

рекламната дейност на територията на община Смолян. 

   

  ІІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2020 г.  

 

   Възлага на кмета на общината да публикува Наредбата на интернет страницата на община 

Смолян. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 
ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
оправомощена със Заповед №РД-1371/10.12.2019г. 

на кмета на Община Смолян   

 

 

 

 

 

 


