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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

ОТ БОЖИДАР БОРИСОВ - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

Относно: Приемане на Наредба № 27 за реда и условията за разполагане на 

преместваемите обекти, на рекламо – информационните и монументално – декоративни 

елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Две 

могили, област Русе 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Законът за устройство на територията в чл. 56, ал. 2 дава пълномощия на Общински 

съвет да определи в изрична наредба реда и условията за поставяне и премахване на 

преместваеми обекти и правомощията на Кмета на общината. 

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. 

Със заповед на Кмета на Община Две могили беше създадена работна група, която да 

подготви проект на Наредба №27 за реда и условията за разполагане на преместваемите 

обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи и за 

осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Две могили. Работната 

група направи редица заседания, вследствие на които се обедини около изработения проект 

на нов нормативен акт, предмет на настоящото предложение. 

1. В самостоятелен раздел се регламентират условията и процедурата за 

поставяне на преместваеми обекти, тъй като е необходима ясна и точна регламентация на 

изискванията на които следва да отговарят преместваемите обекти, рекламно-

информационни и монументално-декоративни елементи, условията за поставянето им, 

както и установяване на регламент по отношение на рекламната дейност. Категорично се 

подчертава, че за всички обекти, предмет на настоящата наредба се издава Разрешение за 

поставяне въз основа на подробна схема за поставяне и проект, одобрени от Главния 
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архитект, с изключение на обектите по чл.39, ал.2, т.1.3 и т.1.4 от наредбата. Проектната 

документация се подписва от лица с проектантска правоспособност, съобразно ЗУТ. 

2. На територията на Община Две могили може да бъде извършвана рекламна 

дейност чрез монтиране на различни елементи на външната реклама. Тази дейност следва да 

е регламентирана и за извършването й от физическите или юридическите лица, които следва 

да заявят намеренията си и опишат подробно рекламните елементи и позициите, на които 

искат да се поставят. 

3. С новата наредба се регламентира особено значима дейност, част от 

административния процес, какъвто е административно-наказателния процес, чрез ясни 

правила за носене на административно-наказателната отговорност за нарушения на 

наредбата. Създава се самостоятелни глави „РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 

ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ” и „АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ”. Предвижда се ясна диференциация на наказанията с точни минимални и 

максимални размери, както и на имуществената отговорност, която съобразно Закона за 

административните нарушения и наказания следва да носят юридическите лица. Предвижда 

се субсидиарно прилагане на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

4. В наредбата са създават препращаща към Административнопроцесуалния 

кодекс и Законът за административните нарушения и наказания норма, с оглед 

приложимостта на административния и административно-наказателния процес по 

отношение на производствата, развиващи се по наредбата. 

 Целите на новата наредба са да се прецизира прилагането й, уреждане на реда и 

начина за издаване на разрешителни, уреждане на реда за сключване на договори, 

обезпечаване на дейността на общинска администрация по събираемостта на таксите, 

възможност за предприемане на действия по събиране на задълженията по съдебен ред  и да 

се уредят неуредени отношения към настоящия момент. За постигането на тези цели е 

необходимо приемането на нова наредба. 

Финансови средства: За прилагането на Наредбата за реда и условията за разполагане 
на преместваемите обекти, на рекламо – информационните и монументално – декоративни 
елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Две могили, 
област Русе не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: Ясни правила за изискванията, реда и условията за поставяне на 

преместваеми обекти рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и 

рекламната дейност на територията на Община Две могили, както и реализиране на 

административно-наказателната отговорност, предвид нормата на чл. 57а, ал. 1, т. 7 ЗУТ, 

повеляваща премахване на онези обекти, които не отговарят на изискванията на наредбата 

по чл. 56, ал. 2, а именно настоящата. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба № 

27 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламо – 

информационните и монументално – декоративни елементи и за осъществяване на 

рекламната дейност на територията на Община Две могили, област Русе е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

 Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта от приемане на 

местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията, при които поставят 

преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни, 

информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Две 

могили, област Русе. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4, ал. 1 и с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

при спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и 

чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

предлагам на Общински съвет - Две могили да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Наредба № 27 за реда и условията за разполагане на преместваемите 

обекти, на рекламо – информационните и монументално – декоративни елементи и за 

осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Две могили, област Русе, 

която влиза в сила от 01.09.2016 год. 

 

Приложение: Проект на Наредба № 27 за реда и условията за разполагане на 

преместваемите обекти, на рекламо – информационните и монументално – декоративни 

елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Две могили, 

област Русе. 

 

 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

Изготвил: 

Десислава Цанева, юрисконсулт 

 

 

Съгласувал: 

Мариета Петрова, секретар на Община Две могили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица 

се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат 

да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. 

„България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-

mail: dvemogili@mbox.digsys.bg. 


