
 

 
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ  

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 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. 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок 

от 14 дни, Община Смолян  чрез настоящото публикуване за обществена консултация, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: obshtina_smolyan@abv.bg  или в 

деловодството на Община Смолян, бул. „България“  № 12. 

 

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

от по-висок ранг е необходимо да бъде приета Наредба за изменение и допълнение 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, 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. 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. Подобно ограничение не само нарушава правото на свободна стопанска 

инициатива, прокламирано в чл.19, ал.1 от КРБ, но и навлиза в имуществената сфера, както 

на държавата, така и на частните физически и/или юридически лица в случаите, когато 

искането за издаване на разрешение за поставяне касае техни собствени имоти, 

накърнявайки принципа на свободното договаряне.  Необходимостта за създаване и 

гарантиране на еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и 

юридически лица, което макар и да визира само законът, важи и за всички нормативни 

актове по неговото прилагане налагане на необходимостта от по-краткия срок за 

провеждането на обществената консултация за отмяна на  посочените норми. 

 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 последващо изменение и 

допълнение на посочената наредба. Промяна за изменение и допълнение на същата се 

изразява в следното: 

§ 1. Отпада чл. 8  в цялост; 

§ 2. В чл. 9  отпада ал. 2; 

§ 3. Отпада чл. 10  в цялост; 

§ 4. Отпада  чл. 13 в цялост; 

§ 5. На всякъде в наредбата дирекция “СД И Е” да се чете дирекция “СИОС”. 
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§ 6.  Чл. 29л добива следната редакция: След изпълнението на заповедта за 

принудително премахване на преместваемия обект се съставя протокол (Приложение № 4) от 

представители на: Община Смолян - служителите от дирекция „СИОС”, служители  за 

контрол по строителството; изпълнителя; в присъствието на представители  на 

експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи. 

§ 7.  Чл. 32 добива следната редакция: Нарушения по Част втора на настоящата 

Наредба се констатират от служителите на дирекция „Дирекция устройство на територията”. 

§ 8. В чл. 34 ал. 2   дирекция „Общинска собственост“ се заменя с дирекция  

„Устройство на територията”  

§ 9.  Отпада в цялост § 6 от Глава Х  „Преходни и заключителни разпоредби“ 

 

Причини, които налагат приемането: 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обектите и елементите на 

градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните имонументално - 

декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на общината е 

необходимостта от актуализация на действащите разпоредби с цел подобряване на градската 

среда и предотвратяване и експлоатация на преместваеми обекти и рекламни елементи, както 

и засилване на контрола върху тях и едновременно с това  съобразявайки  с действащата 

нормативна уредба  от по висок ранг.  

Цели, които се поставят. 

Една от целите, които си поставя изменението, е подобряване на естетическото 

въздействие на градската среда  и съобразяването на подзаконовия акт  с привеждане на 

нормите на тези на ЗУТ.  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на актуализираната местна наредба не изисква финансов ресурс от 

страна на общината. 

Очаквани резултати от прилагането: 

Подобряване на градската среда и създаването на ясни правила относно ползването на 

публичните пространства; създаване на стандарти относно съоръженията към стационарните 

търговски обекти, които да създадат по- добра визия на града; предвиждане на ясни 

процедури относно одобряването на схеми и издаването на разрешения за поставяне. 

Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство.  

 Доклад за предварителна оценка на въздействието. 

В община  Смолян действа Наредба за изменение и допълнение на наредбата за 

обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, същата урежда 

обществените отношения в областта на преместваемите обекти, рекламните, информационни 

и монументално- декоративни елементи и рекламната дейност на основание разпоредбата на 

чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ. За прилагане на предложените промени не се 

изисква допълнителен финансов ресурс. Изменението е съобразено с действащата 

нормативна уредба и налага някои промени  в посочените ограничителното приложно поле. 

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. Подобно ограничение не само нарушава правото на свободна 

стопанска инициатива, прокламирано в Конституцията  и навлиза в имуществената сфера, 

както на държавата, така и на частните физически и/или юридически лица в случаите, когато  

 

 

 



искането за издаване на разрешение за поставяне касае техни собствени имоти, 

накърнявайки принципа на свободното договаряне.  Необходимостта за създаване и 

гарантиране на еднакви правни условия налага  и необходимостта от четиринадесет дневен  

срок за провеждането на обществената консултация за отмяна на  посочените норми. 

 

 

 

 

 

 

 

 НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

/Кмет на община Смолян/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


