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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СИЛИСТРА 

 
 

М О Т И В И       
КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СИЛИСТРА  
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
 
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт:  
Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Силистра е приета 

с решение № 1061 на от 27.07.2006 г. на Общински съвет Силистра. В периода след 
нейното приемане бяха извършени няколко промени в чл. 57 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/, който с препращащата норма на ал.1 към чл. 56, ал.2 е правно 
основание за приемането й. С новата точка 80 на § 5 от Допълнителните разпоредби на 
ЗУТ от 2012 г. беше дадено легално определение на понятието рекламен елемент. 
Промените в законодателството имат пряко отношение към съдържанието на наредбата. 
Обобщеното понятие „рекламно-информационен елемент”, което се използва в 
действащата Наредба не кореспондира с определението на „рекламен елемент”, дадено от 
ЗУТ. В текстовете на наредбата се съдържат доста противоречия, които създават 
значителни трудности при прилагането й.  

В резултат на гореизложеното възниква необходимостта от отмяна на 
действащата Наредба за рекламната дейност на територията на Община Силистра и 
приемане на нова такава. 

 Със заповед на кмета на Община Силистра е определен състав на комисия, 
която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на 
територията на Община Силистра.  

В хода на работата комисията прие, че налагащите се промени на наредбата са 
многобройни и важни, което е основание за отменяване на действащата наредба и 
замяната й с нова и взе решение да бъде изготвен проект за нова наредба, в която да се 
обхванат поставянето и премахването на рекламни, информационни и монументално-
декоративни елементи и извършване на рекламна и/или информационна дейност на 
територията на Община Силистра. 

2. Цели които се поставят: 
2.1. Прецизиране на реда и условията за поставянето и премахването на 

рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и извършване на 
рекламна и/или информационна дейност на територията на Община Силистра. 

 2.2. Привеждане уредбата на обществените отношения, свързани с реда и 
условията за извършване на рекламна и/или информационна дейност на територията на 
Община Силистра в съответствие с нормативните актове от по-горна степен. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба. 
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Средства за премахване на незаконно поставени реклами, чиито собственици не 
са ги премахнали доброволно или са неизвестни. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 
такива. 

Подобряване на цялостната дейност  по прилагане на наредбата, като се 
създават ясни правила и осъвременяване на информацията за реда и процедурите по 
поставяне на външни реклами. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предложеният проект на Наредба за реда и условията за извършване на 

търговска дейност на територията на Община Силистра е в съответствие с разпоредбите на 
Европейската харта за местно самоуправление. 

Забележка: 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 при директор Дирекция „Финанси” в ст. 
412 на общинската администрация.  
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