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ЧАСТ ПЪРВА 

ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ, 

РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО - 

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

ГЛАВА I 

Общи положения 

Чл. 1. (1) Тази Наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и 

премахване на обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, рекламни, 

информационни и монументално - декоративни елементи на територията на Община Смолян. 

(2) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г.; Изм. и доп. с Решение№292/28.02.2013г/ 

Обектите по ал. 1 от тази Наредба са преместваеми обекти, съгласно дефиницията на 

§5, т.80 и т.81 от ДР на ЗУТ и не са строежи по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, не се 

нанасят в кадастралните карти и регистри и нямат постоянен устройствен статут. 

(3) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г.; Изм. и доп. с Решение №292/28.02.2013г/ 

По смисъла на тази Наредба преместваемите обекти по ал. 1 са: 

1. Увеселителни обекти и обекти за търговски и други обслужващи дейности: 

а) самостоятелни търговски обекти - павилиони, кабини и други; 

б) обекти за обслужващи дейности - маси, сергии и други. 

2. елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, 

осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, сенници с 

фундамент и други; 

3. рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи върху 

недвижими имоти. 

Чл. 2. Обектите по чл. 1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от 

площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на 

основното предназначение на терените, върху които се поставят. 

Чл. 3. (1) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г.; Изм. и доп. с Решение 

№292/28.02.2013г/ 

За обектите по чл.1, ал.3, от настоящата Наредба се издава разрешение за поставяне 

от Главния архитект на Община Смолян въз основа на одобрена схема и проектна 

документация. 

(2) Обектите по чл. 1 от настоящата Наредба трябва да отговарят на устройствените, 

инженерно - техническите, противопожарните, санитарно - хигиенните и други норми и 

нормативи за формиране на благоприятна жизнена среда. 

Чл. 4. Не са предмет на тази наредба съоръжения, разположени в паркове, градини и 

площи за озеленяване съгласно чл. 61, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, предвидени с регулационните и 

застроителни или паркоустройствените проекти; 

Чл. 5. (1) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г.; Изм. и доп. с Решение 

№292/28.02.2013г/ 

Разрешителните за поставяне на обекти по чл.1, ал.3, т.1 и т.3 от настоящата наредба 

се издават за срок до 1 година. 

Издадените разрешителни се вписват в специален регистър, в който се записват 

следните данни: собственик на имота; фирмата или лицата, които извършват дейността; 

видът на търговската дейност; мястото; срок на дейност; 

След изтичане на срока на разрешителното по ал. 1 обектите по чл. 1 от настоящата 

Наредба се премахват от собственика на обекта за негова сметка, като възстановява терена в 

първоначалния му вид. 



ГЛАВА II 

Видове обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ 
и рекламни елементи 

Чл. 6. (1) По своето предназначение обекти и елементи на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ могат да бъдат: 

1. Обслужващи търговията. 

2. Обслужващи транспорта. 

3. Обслужващи рекреацията. 

4. Други. 

(2) По своя характер обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ по 

ал. 1 могат да бъдат: 

с унифициран дизайн - промишлен продукт, предназначен за серийно производство; 

с индивидуален дизайн - съобразено със спецификата на градската среда. 

Чл. 7. (1) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г.; Изм. и доп. с Решение 

№292/28.02.2013г/ 

Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е преместваем обект със самостоятелна 

или полу-самостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или 

друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама. 

(2) Рекламни елементи по смисъла на тази Наредба са: "билборд"; "касета"; "афишна 

колона"; "външно информационно табло"; "фирмен тотем"; "фирмен флаг"; "транспарант"; 

"хоругва" /гъвкава рекламна табела/ и др. 

ГЛАВА III 

Изисквания при поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от 
ЗУТ и рекламни елементи 

Чл. 8. /Отпада в цялост/ (1) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г. Изм. и доп. с 

Решение №292/28.02.2013г./ 

Във връзка с различията в градската среда, територията на Община Смолян се разделя 

на две части - централна и второстепенна, както следва: 

1. Централна част с обхват: 

Централна градска част: бул. „България” - от автогарата в кв. Смолян до началото на ул. 

„Родопи”, ул. „Хан Пресиян”, ул. „Първи май”; 

Ул. „Родопи” до началото на ул. „Коста Аврамиков”, от пресечката с ул. „Наталия” до 

кръстовището на Кооперативния съюз, както и района на самото кръстовище; 

Пешеходната зона около бившата Стоматология; 

Площадните пространства в града 

К. к. Пампорово. 

2. Второстепенна част - останалата територия на Община Смолян. 

Чл. 9. (1). Проектите за обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ 

и рекламни елементи се одобряват от Г лавния архитект на Община Смолян. 

(2)  /Отпада/ Обемът и съдържанието на проектите за обекти и елементи на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи, за двете зони, се определят от Главния 

архитект на Община Смолян. 

Чл. 10. /Отпада в цялост/ (1) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г.; Изм. и доп. с 

Решение 

№292/28.02.2013г/ 
Забранява се разполагането на: 



1. преместваеми самостоятелни търговски обекти в централна част, с изключение на 

тези, които са предназначени за търговия с вестници, списания, цветя и тото-пунктове; 

2. сергии извън границите на определените площи за пазари; 

3. маси за продажба на всякакъв вид стоки в централна част, с изключение на тези с 

акционен и сезонен характер (мартеници, коледни и великденски картички и украшения и др. 

под.); 

4. на всички видове обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и 

рекламни елементи, с изключение на маси, в обслужващите сервитути на инженерните 

съоръжения; 

5. на всички видове обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и 

рекламни елементи когато закриват входове, пътни знаци, витрини, прозорци от партерния 

етаж на сградите или затрудняват или възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на 

обектите в тях; 

(2) Съоръженията по ал. 1, т. 3 се прибират от търговеца, на чието име е издадено 

разрешителното, след края на работното време. 

Чл.10. (3) /нова/ /С Решение №292/28.02.2013г./ 

Преместваеми търговски обекти в централна част, с предназначение извън 

изброените в ал.1, т.1 могат да се допуснат само след решение на Общински съвет, прието с 

2/3 от общия брой на съветниците. 

ГЛАВАIV 

Ред за разрешаване за поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 
56 от ЗУТ и рекламни елементи върху общински терени 

Чл. 11. (1) Обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни 

елементи се разполагат върху терени - публична и частна общинска собственост при 

спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на одобрени 

схеми за разполагане. 

(2) Схемите по ал. 1 се одобряват от Главния архитект на Община Смолян по 

предложение от Кмета на Община Смолян. 

(3) Разрешение за поставяне се издава от Главния архитект на Община Смолян след 

представяне на писмено съгласие от Кмета на Общината или упълномощено от него лице, 

или договор за наем. 

Чл. 12. Схемите за разполагане се изготвят за територията на отделни райони, върху 

извадка от кадастъра или действащия план в подходящ мащаб. На тях се обозначават местата 

за разполагане на единични съоръжения и зоните за разполагане на групи съоръжения, както 

и видът на обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ и рекламните 

елементи съобразно унифицирана сигнатура или индивидуални проекти. 

Чл. 13./Отпада в цялост/ Схемите за разполагане се съгласуват по преценка на 

Главния архитект с: 

1. ОДМВР; 

2. БТК; 

3. EVN България, КЕЦ Смолян; 

4. ”ВиК”; 

5. Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ - в 

случаите, когато обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и 

рекламните елементи се разполагат върху недвижими имоти - културни ценности в 

техните граници и охранителни зони; 

6. РЗИ; 

7. ОДБХ; 

8. Обслужващо звено „Улично осветление”; 



Съставили: 

 

 

Чл. 14. /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г.; Изм. и доп. с Решение 

№292/28.02.2013г. Отдаването под наем на общински площи за разполагане на обекти и 

елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи по одобрените 

схеми се извършва по реда на действащата Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Смолян и по реда на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

Община Смолян. 

ГЛАВА V 

Ред за разрешаване за поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 
56 от ЗУТ и рекламни елементи върху държавни терени 

Чл. 15. (1) Обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни 

елементи се разполагат върху терени публична и частна държавна собственост при спазване 

на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на подробна схема за 

разполагане. 

(2)  Схемата по ал. 1 се изготвя по заявка от ведомството, което стопанисва терена. 

(3) Схемата по ал. 1 се одобрява от Главния архитект на Община Смолян след 

съгласуване с Областния управител. 

Чл. 16. Изработването и съгласуването на схемите по чл. 15 се извършва по реда на 

чл. 12 и чл. 13, а одобряването на проектите и издаването на разрешението за поставяне - 

съгласно чл. 9 от настоящата Наредба. 

ГЛАВА VI 

Ред за разрешаване за поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 

56 от ЗУТ и рекламни елементи върху частни терени 

Чл. 17. (1) Отменена с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд-Смолян 

(2) Отменена с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд-Смолян 

 

Чл. 18. Отменен с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд-Смолян 

 

ЧАСТ ВТОРА 

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ГЛАВА VII ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 19. (1) Рекламна дейност по смисъла на тази Наредба е всяко отправено рекламно 

послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира 

реализация на стоки или услуги. 

(2) Рекламното послание може да се съдържа в текст, изображение, обемна форма или 

друго визуално внушение, в т.ч. и провеждането на целеви мероприятия. 

(3) Тази Наредба не урежда обществени отношения свързани с осъществяване на 

рекламна дейност, посредством електронни медии и печатни издания. 

ГЛАВА VIII 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ 

Чл. 20. (1) Рекламната дейност по чл. 19 се упражнява чрез следните рекламни 

средства: 



 

  

 

1. рекламни елементи по смисъла на Глава втора от настоящата Наредба; 

2. чрез рекламни превозни средства; 

3. реклама по строежи; 

4. художествени рекламни изображения; 

5. чрез провеждане на целеви рекламни мероприятия, провеждани в публичните 

пространства за широко обществено ползване. 

(2) Разпоредбите на тази Наредба намират съответно приложение при използването на 

фирмени табели, информационно-указателни табели, временни информационни 

елементи и други. 

(3) /Отменена с Решение № 107/21.05.2012 г./ 

(4) Не се счита за разпространяване на рекламни послания информацията върху 

фирмени табели с площ до 1 кв.м., които съдържат наименованието на фирмата, адрес, 

телефон и работно време, поставени на обекта на фирмата, офиса, магазина и др. 

(5)  Фирмените табели и информационно-указателните табели, които са с по- голяма 

площ или съдържат по-голяма по обем информация от посочената в ал. 3 и ал. 4 се считат за 

излъчващи рекламни послания и подлежат на регулиране по реда на тази Наредба. 

Чл. 21.(1) Рекламната дейност се осъществява при спазване на 

следните изисквания: 

1. след издадено от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, 

разрешение за осъществяване на рекламна дейност. 

2. да не представлява реклама забранена със закон, както и да не накърнява 

общоприетите морални ценности; 

3. рекламните послания да не съдържат под каквато и да е форма, омраза, насилие, 

расова и етническа или политическа нетърпимост; 

4. рекламните послания да не съдържат невярна или подвеждаща информация; 

5. да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите; 

6. да се използват форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за 

ползването им с такова предназначение; 

7. рекламните послания да не са с текстове, изписани само на чужд език; 

8. рекламните послания да не накърняват правата и доброто име на физически или 

юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки или услуги 

посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги. 

(2) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на 

видно място върху обекта името/фирмата, адрес и телефон за контакт. 

Чл. 22. Извършването на рекламна дейност чрез подвижния състав на градския 

транспорт, специализирани рекламни автомобили и рекламни балони се допуска въз основа 

на разрешение от Кмета на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице. 

Чл. 23. Не се допуска излъчването на рекламни послания чрез звукови уредби, освен 

при провеждане на разрешени от Кмета на Общината мероприятия по Закона за събранията, 

митингите и манифестациите, както и други обществено значими събития. 

Чл. 24. (1) Рекламна дейност върху строежи е разполагането на всякакви рекламни 

съоръжения и елементи извън съдържанието на табелите за строителни обекти изискващи се 

по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Всички останали рекламни елементи и съоръжения съдържащи 

рекламни послания се поставят при спазване на установения с тази Наредба разрешителен 

режим. 

(2) Рекламната дейност в частни поземлени имоти се разрешава след изрично 

съгласие на собственика на сградата или решение на общото събрание при наличие на 

етажна съсобственост. 

(3) Не се разрешава разлепването на обяви, плакати, афиши и други рекламни 

материали по оградите на строителните обекти. 

Чл. 25. (1) Художествените рекламни изображения представляват рисувани рекламни 

послания върху непокрити калкани стени на сгради или върху други естествени или 

изкуствени обекти. 



Съставили: 

 

(2) Художествените рекламни изображения не могат да се поставят върху фасади на 

сгради -в обхвата на улици, обществени паркинги и пътни платна, ако видът и размерът на 

рекламното изображение не са заложени в архитектурния проект или в цялостно фасадно 

решение на сградата 

(3) Художествените рекламни изображения се поставят след получено разрешение от 

Главния архитект на Община Смолян на основата на представен дизайнерски проект за 

изображението. 

Чл. 26. (1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожекционни апарати върху сгради и 

други естествени или изкуствени обекти, се допуска с разрешение на кмета на община 

Смолян или упълномощено от него лице. 

(2) /Отменена с Решение № 107/21.05.2012 г./ 

(3) /Отменена с Решение № 107/21.05.2012 г./ 

Чл. 27. (1) Кампанийна /акционна/ реклама е разпространяването на рекламни 

послания чрез организиране представянето на стоки, услуги и/или търговска дейност чрез 

ревюта, промоции, хепънинги, раздаване на рекламни предмети, листовки, брошури, мостри, 

залепване на рекламни материали и др. 

(2) Извършването на кампанийна реклама в местата с широк обществен достъп се 

разрешава от Кмета на Общината. С разрешението се определят местата, срока и начините за 

извършване на рекламната дейност. 

(3) Излъчването на послания и разпространяването на агитационни материали по 

време на предизборни кампании се подчинява на разпоредбите на тази Наредба относно 

кампанийната реклама. 

(4) С осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийната реклама не може да се 

нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в 

часовете от денонощието между 22.00 и 6.00 часа. 

ГЛАВА VIII 

РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

Чл. 28. (1) С разпоредбите на тази Наредба осъществяването на рекламна дейност се 

подчинява на разрешителен режим. 

(2) Разрешението за осъществяване на рекламна дейност се издава от Кмета на 

Общината или от упълномощено от него длъжностно лице. 

(3) Разрешението се издава в 14 дневен срок след депозиране в приемната на 

общинска администрация на заявление/искане от заинтересованите субекти за издаване на 

разрешение за осъществяване на рекламна дейност. 

(4) Максималният срок за действие на разрешението е до 3 години, след изтичането на 

който, се открива процедура за получаването на ново разрешение по общия ред. 

Максималният срок за действието на разрешението за осъществяване на кампанийна реклама 

е до тридесет дни. 

Чл. 29. (1) Отменена с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд-Смолян 

(2)  Отменена с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд-Смолян 

(3) Отменена с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд-Смолян 

(4) Отменена с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд-Смолян 

(5) Не дължат депозит по ал. 2 субекти, ползващи за реклама частни поземлени имоти. 

ГЛАВА VIII А /нова -приета с Решение №404/27.06.2013г./ 

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

Чл. 29А (1) Обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни 

елементи подлежат на премахване когато: 

1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение; 



 

  

 

2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за 

издаване на разрешението за поставяне е отпаднало; 

3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията; 

4.  не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ; 

5. представляват реклама, забранена със закон; 

6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл; 

7. не отговарят на условията и изискванията определени в настоящата наредба и 

други нормативни актове; 

8. при чиято експлоатация системно се допускат нарушения на правилата и нормите 

регламентирани в наредбата установени с влезли в сила наказателни 

постановления. 

Чл. 29Б (1) Дирекция „Устройство на територията” /УТ/ води регистър на издадените 

заповеди по реда на чл. 57а от ЗУТ, в който отразява датата на влизането им в сила, срока за 

тяхното изпълнение, допуснато ли е предварително изпълнение, както и други важни 

обстоятелства във връзка с тях. 

Чл. 29В (1) В седем дневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение на 

заповедта за премахване служителите за контрол по строителството извършват проверка по 

изпълнението на заповедта, констатациите от която се отразяват в констативен протокол 

/Приложение № 1/ и в регистъра по чл. 29Б, ал.1. 

а) при констатирано доброволно изпълнение, след отразяването в регистъра 

преписката приключва; 

б) при констатирано неизпълнение на заповедта в дадения срок се предава копие от 

съставения протокол и заповедта на Дирекция „Строителна дейност и екология” /СД и Е/ 

за продължаване на процедурата по премахване; 

(2) Копие от заповедите с допуснато предварително изпълнение се предава за 

изпълнение на Дирекция „СД и Е” незабавно след издаването им. 

Чл. 29Г (1) В едномесечен срок от съставяне на протокол по чл. 29В, ал. 1 

служителите от Дирекция „СД и Е” провеждат предварително проучване на преместваемия 

обект относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите 

средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол 

(Приложение № 2). Протоколът се представя на Кмета на общината. 

Чл. 29Д (1) В едномесечен срок от съставянето на протокола по чл. 29В, ал.1 се 

пристъпва към откриване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор 

на изпълнител, в случаите, когато такъв не е избран предварително. 

Чл. 29Е (1) След определяне на изпълнител на обществената поръчка Кметът на 

Община Смолян, определя датата и часът на принудителното изпълнение, за което уведомява 

всички заинтересувани лица, експлоатационните предприятия и органите на МВР. 

Чл. 29Ж (1) Преди започване на действията по принудителното премахване, 

площадката на обекта се огражда със сигнални ленти от служители от дирекция 

„СД и Е”. 

Чл. 29З (1)При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на 

преместваемия обект, служителите за контрол по строителството на Община Смолян могат 

да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 от ЗУТ. 

Чл. 29И (1) На определената дата и час служителите за контрол по строителството на 

Община Смолян, служителите от дирекция „СД и Е” и служители от дирекция „Общинска 

собственост” /ОС/, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на 

експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, 

съставят протокол за състоянието на обекта преди започването на принудителното 

изпълнение на заповедта за премахване (Приложение № 3). 

Чл. 29Й (1) В случаите, когато обекта не е освободен доброволно от наличните 

малотрайни, пожаро- и/или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, 

съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към 

принудително освобождаване на обекта от тях. 



Съставили: 

 

(2)  Изнесеното движимо имущество, упоменато в ал. 1, се оставя на отговорно 

съхранение в помещение, определено от Кмета на Общината, като за наличността му от 

служителите за контрол по строителството и служителите от дирекция „СД и Е”, и в 

присъствие на представители на МВР, се съставя опис за вида, количеството и състоянието 

му при изнасянето. 

(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата /адресатите/ на заповедта и 

се събират по реда на чл. 29П от настоящата наредба. 

Чл. 29К (1)Премахването на преместваемия обект се ръководи от представител на 

изпълнителя, който трябва да бъде технически правоспособно лице, и се извършва след 

преустановено захранване с вода, електрическа енергия, газоснабдяване, топлинна енергия, 

отвеждане на отпадъчните води и др. 

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по 

противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за 

причинени материални щети и увреждане на трети лица. 

Чл. 29Л (1) След изпълнението на заповедта за принудително премахване на 

преместваемия обект се съставя протокол (Приложение № 4) от представители на: Община 

Смолян - служителите от дирекция „СД и Е”/ се заменя с дирекция СИОС/, служители за контрол 

по строителството;служители от дирекция „ОС” /дирекция ОС отпада/; изпълнителя; в 

присъствието на представители наексплоатационните предприятия и органите на 

Министерството на вътрешните работи. 

Чл. 29М (1) Окончателното почистване на площадка от строителните отпадъци, 

получени при премахването на преместваемия обект, и възстановяването на терена се 

извършва от Изпълнителя на заповедта за сметка на адресата/адресатите на заповедта. 
 

ГЛАВА VIII Б /нова -приета с Решение №404/27.06.2013г./ 

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАПОВЕДИТЕ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО НАПРАВЕНИТЕ 

РАЗХОДИ 

Чл. 29Н (1) Ежегодно в бюджета на Общината се предвиждат средства за 

финансиране на разходите по принудителното изпълнение на заповедите. 

Чл. 29О (1) Разходите по премахване на преместваем обект, чийто собственик е 

неизвестен и не може да бъде установен са за сметка на общинския бюджет. 

Чл. 29П (1) За извършените разходи по премахването представители на Общинска 

администрация-Смолян и изпълнителя съставят протокол (Приложение № 5). 

ГЛАВА IX 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 30. Контрола за законността и правилността на актовете и отказите, издадени по 

реда на тази Наредба от Главния архитект на Смолян се упражнява от Кмета на Община 

Смолян. 

Чл. 31. /Отменен с Решение №404/27.06.2013г./ 

Чл. 32. /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г./ 

Нарушения по Част втора на настоящата Наредба се констатират от служителите на 

дирекция „Общинска собственост”/изменя се  дирекция „Устройство на територията”/. 

Чл. 33. Когато констатираните нарушения в осъществяване на рекламната дейност по 

Част втора представляват нарушения и по Част първа, служителите по чл. 32 уведомяват 

лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията за нарушението. 

Чл. 34. (1) На нарушилите разпоредбите на част втора от настоящата Наредба, ако по 



 

  

 

друг закон или нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание се налагат следните 

административни наказания: 

1. по чл. 21, ал. 1, т. 1 - т. 8 и ал. 2 на физически лица глоба в размер от 50 до 300 лв., а 

на ЕТ и юридически лица имуществена санкция в размер от 300 до 1000 лв.; 

2. по чл. 23, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3, чл. 27 ал. 4 на физически лица 

глоба в размер от 50 до 300 лв., а на ЕТ и юридически лица имуществена санкция в 

размер от 300 до 1 000 лв.; 

3.  за отправяне на рекламни послания чрез поставяне на обяви, плакати, афиши и др. на 

неопределените за целта места на физически лица глоба в размер от 100 до 300 лв., а 

на ЕТ и юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.; 

4. ако нарушението по предходните т. 1 - т. 3 бъде продължено, след като е установено с 

акт или ако в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго 

нарушение на тази Наредба от същото лице, наказанието е: за физически лица глоба в 

размер от 300 до 1000 лв., а на ЕТ и юридически лица имуществена санкция в размер 

от 1000 до 3000 лв. 

(2) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г./ За маловажни случаи на нарушения установени 

при извършването им длъжностните лица от дирекция „Общинска собственост” ”/изменя се на 

дирекция „Устройство на територията”/ на място, срещу квитанция налагат глоба в размер до 10 

лв., а при наличие хипотезата на чл. 39 ал. 2 от ЗАНН на местонарушението срещу издаден фиш 

глоба от 10 до 50 лв. 

Чл. 35. (1) Наказва се с глоба от 100 (сто) лева до 500 (петстотин) лева, ако не подлежи на 

по-тежко наказание длъжностно лице, което: 

1. не изпълни изцяло или частично задълженията, възложени му по тази Наредба; 

2. не изпълни писмено нареждане на по-горестоящ административен орган; 

3. не издаде в срок съответния административен акт или документ; 

4. не се произнесе в 30-дневен срок по молба или предложение за издаване на 

административен акт или по жалба по такъв; 

5. разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи или бъдат поставени 

обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи в 

нарушение (отклонение) от Наредбата; 

6. съгласува, одобри или утвърди документи в нарушение (отклонение) от Наредбата; 

7. не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно поставяне на обекти и 

елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи; 

8. разреши или допусне да бъдат свързани инженерните мрежи с незаконно поставени 

обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи. 

Същото се отнася и за доставчикът на електроенергия. 

Чл. 36. Наказва се с глоба от 100 (сто) до 1000 (хиляда) лева, ако не подлежи на по-тежко 

наказание, този който: 

1. извършва дейност по поставяне на обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 

56 от ЗУТ и рекламни елементи в нарушение (отклонение) от настоящата Наредба; 

2. не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази Наредба; 

3. премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на обекти и елементи 

на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи без разрешение на 

компетентните органи; 

4. постави незаконно обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и 

рекламни елементи и не го напусне след като бъде писмено предупреден от 

административния орган, че извършва незаконна дейност; 

5. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди 

вследствие на осъществената от него незаконна дейност; 

6. не изпълни в определения срок заповед по глава VIIIA за премахване на незаконно 

поставени обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни 

елементи. 



Съставили: 

 

Чл. 37. За други нарушения по тази Наредба, ако деянието не подлежи на по- тежко 

наказание, глобата е от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева. 

Чл. 38. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или 

упълномощено от него лице въз основа на констативен акт, установяващ нарушението, 

съставен от упълномощени длъжностни лица от Община Смолян. 

(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се 

извършва по реда на ЗАНН. 

Чл. 39. За въпроси, неуредени в тази Наредба се прилага Закона за административните 

нарушения и наказания и Закона за устройство на територията. 

ГЛАВА Х 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тази Наредба е изготвена на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията и е приета с Решение № 706 от 23.06.2011 година на Общински съвет - Смолян. 

§ 2. Тази Наредба отменя Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на 

преместваеми съоръжения на територията на Община, приета с Решение № 117 от 29.07.2004 

година на Общински съвет - Смолян и Наредба за рекламна дейност на територията на 

Община Смолян, приета с Решение № 331 от 29.11.2005 г. на Общински съвет - Смолян. 

§ 3. Част първа от настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й от 

Общински съвет - Смолян, а Част втора от 1 септември 2011 година. 

§ 4. Започнатите производства за поставяне на преместваеми обекти и за издаване на 

разрешения за извършване на рекламна дейност се привеждат в съответствие с настоящата 

Наредба. 

§ 5. Собствениците на преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративно- 

монументални елементи, поставени без правно основание, са длъжни да ги премахнат за своя 

сметка след влизане в сила на тази Наредба. При неизпълнение на това задължение обектите 

и/или елементите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции по 

Г лава девета 

§6  /Отпада/ нов.С Решение №292/28.02.2013г./ В тази Наредба думите „първа зона” се 

заменят с „централна част” и думите „втора зона” се заменят с „второстепенна част”. 

/С Решение №404/27.06.2013г./нова/ „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА” 

1. "Изпълнител” по смисъла на тази наредба е лице - кандидат или участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, определен по реда на Закона за 

обществените поръчки, на което е възложено изпълнението по премахване на преместваемия 

обект. 

2. „Системно допускане на нарушения” по смисъла на чл.29А, ал.1, т.8 е 

извършването на две или повече нарушения за период от 3 /три/ години установени с влезли 

в сила Наказателни постановления. 

3. Приложения от №1 до №5 вкл. към глава VIII A и VIII Б са неразделна част към 

настоящата Наредба 

 

       Председател на ОбС –Смолян 

 

 



 

  

 

           Приложение № 1 към чл. 29В ал.1 

       ПРОТОКОЛ 

       №........................ 

Днес,........../........../ 20 ... ............г., работна група в състав: 

1.....................................................................................................(служител при община Смолян) 

2.....................................................................................................(служител при община Смолян) 

3.....................................................................................................(служител при община Смолян) 

 

В присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта  извърши проверка 

относно изпълнението на Заповед №              /  20 ... г. на  Кмета на Община 

Смолян за премахване на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ: 

Поставен в ........................................................................................................................................ 

с административен адрес:................................................................................................................. 

 

При проверката се установи:............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.................................... 

 

Съставили: 

1......................................................................................................................../................../ 

2......................................................................................................................../................../ 

3......................................................................................................................../................. 



Съставили: 

 

 

         Приложение № 2 към чл. 29И, ал. 1 

 

       ПРОТОКОЛ 

      №...................... 

за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на преместваем 

обект по чл. 56 от ЗУТ. 

Днес,......./............/ 20 ..... г., работна група в състав: 

1.......................................................................................................................при Община Смолян 

2.......................................................................................................................при Община Смолян 

3.......................................................................................................................при Община Смолян 

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на 

принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, 

относно преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ поставен  

в..........................................................................................................................................................  

С административен адрес: .............................................................................................................. 

излага следното становище:............................................................................................................ 

I. Начин на изпълнение на премахването: 

............................................................................................................................................................. 

II. Срок за изпълнение на принудителното премахване 

............................................................................................................................................................ 

III. Стойност на премахването лв., в която не е включен ДДС 

............................................................................................................................................................. 

 Работна група: 

1......................................................................................................................../................../ 

2......................................................................................................................../................../ 

3......................................................................................................................../................../ 

 

 



 

  

 

         Приложение № 3 към чл. 29И, ал. 1 

     ПРОТОКОЛ 
     №...................... 

  за установяване на състоянието на обекта и строителната площадка преди 

започването на принудителното изпълнение. 

Днес,......./........../ 20 ..... г., работна група в състав: 

1.......................................................................................................................при Община Смолян 

2.......................................................................................................................при Община Смолян 

3.......................................................................................................................при Община Смолян 

4........................................................................................................................................................... 

В качеството си на изпълнител по Заповед №.............................../........../.........../20..... г., 

В присъствието на: 

1....................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................ 

3........................................................................................................................................................ 

4........................................................................................................................................................ 

В..............ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № / 20 ... г. на Кмета 

на Община Смолян за премахване на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ находящ се в 

с административен адрес:............................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Във връзка с изискванията на Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, рекламни, информационни и монументално - декоративни 

елементи от община Смолян работната група установи, че обекта е /не е опразнен от 

строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни 

материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни 

продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно 

изпълнение. 

 

 В ........ ч. се притъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на 

преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ. 

Поставен от.................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Присъствали:                                                         Съставили: 

1............................................../...................../   1.............................................................../................/ 

2............................................../...................../   2.............................................................../................/ 

3............................................../...................../   3.............................................................../................/ 

4............................................../...................../   4.............................................................../................/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съставили: 

 

        Приложение № 4 към чл. 29Л, ал. 1 

      ПРОТОКОЛ 

      №...................... 

за установяване на състоянието на обекта и строителната площадка преди започването на  

    принудителното изпълнение. 

 

Днес,......../............/ 20 ..... г., работна група в състав: 

1.......................................................................................................................при Община Смолян 

2.......................................................................................................................при Община Смолян 

3.......................................................................................................................при Община Смолян 

4........................................................................................................................................................... 

В качеството си на изпълнител по Заповед №.............................../........../.........../20..... г., 

В присъствието на: 

1....................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................ 

3........................................................................................................................................................ 

4........................................................................................................................................................ 

 

В ......./.......ч.  приключи премахването на преместваемия обект  по чл.56 от ЗУТ находящ се 

….................................................................................................................................................. 

с административен адрес:................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

Поставен от........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Заповед №.............................../........../.........../20..... г на кмета на Община Смолян е изпълнена. 

 

 

 

Присъствали:                                                         Съставили: 

1............................................../...................../   1.............................................................../................/ 

2............................................../...................../   2.............................................................../................/ 

3............................................../...................../   3.............................................................../................/ 

4............................................../...................../   4.............................................................../................/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

         Приложение № 5 към чл. 29П, ал. 1 

 

 

      ПРОТОКОЛ 

      №...................... 
За извършване на разходи по премахване на преместваем обект по чл. 56 ЗУТ 

 

Днес,............/........./ 20 ..... г., работна група в състав: 

 

1...........................................................................................................................................................В 

качеството си на изпълнител по Заповед №.............................../........../.........../20..... г., за 

премахване на  преместваем обект по по чл. 56 ЗУТ находящ се в......................................... 

......................................................................................................................................................... 

И  

2................................................................................................служител  Община  Смолян 

3................................................................................................служител  Община  Смолян 

След извършена проверка се установи, че премахването на преместваемия обект са 

извършени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна 

сметка): 

 

 

№ по ред Вид Ед. мярка Количество Ед. цена Обща 

стойност 

 

 

 

 

 

Всичко:........................ лева. 

ДДС...............................лева. 

Общо.............................лева. 

 

 

 Съставили:   

1................................................................................................................................./................/ 

2................................................................................................................................../................/ 

3..................................................................................................................................../................/ 

Проверил: 1....................................................................................................................... 


