МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите
лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и
становища по настоящия Проект на Наредба за рекламно-информационните елементи и
рекламна дейност на територията на община Търговище. Предложенията и становищата
могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община
Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода” или на e-mail:
obshtina@targovishte.bg, както и на Портала за обществени консултации.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме
следните Мотиви за приемане на Наредба за рекламно-информационните елементи и
рекламна дейност на територията на община Търговище:
І. Причини, налагащи приемане на наредбата:
На територията на град Търговище действа Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Търговище. Тя урежда разпространяването на информация, редът
за поставяне, администриране и премахване на средствата за външна реклама, надписи,
информационно-указателни табели и съобщения и други на територията на Община
Търговище.
С цитираната наредба не са уредени в пълнота изискванията за поставяне на
отделните видове рекламно-информационни елементи (РИЕ). Това създава пречки по
отношение на контрола за поставянето им от една страна, и невъзможност да бъдат
премахнати в случай, че са неправомерно поставени.
В този смисъл е крайно необходимо регламентирането на процедура по премахване
на неправомерно поставените рекламно-информационни елементи, така както повелява
нормата на чл. 57а, ал. 2 от ЗУТ. Липсата на такава процедура би довела до
незаконосъобразност на всяко действие от страна на администрацията, насочено към
премахване на неправомерно поставен РИЕ.
На следващо място и с оглед постигане на индивидуалната и генералната
превенция и осигуряване на ефективност при осъществяване на контрола за спазване на
изискванията за поставяне на РИЕ, е необходимо прецизиране на административнонаказателните състави, както по отношение на изпълнителните деяния, така и по
отношение на санкции за извършване на административни нарушения.
За да се преодолеят противоречията и непълнотите в уреждането на обществените
отношения възникващи по повод поставянето и премахването на РИЕ на територията на
Община Търговище, е необходимо цялостно преразглеждане на действащата Наредба за
рекламната дейност на територията на община Търговище. Това би могло да се постигне
единствено чрез приемане на нова Наредба, която без противоречиво и цялостно да
регулира обществените отношения в тази област.
ІІ. Цели, които се поставят с приемането на наредбата:
С приемането на настоящата наредба се цели да се регламентират условията за
поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на община Търговище,
както и правилата, по които да протичат процедурите по издаване на разрешения за
поставянето им и за принудително изпълнение на заповедите на кмета на община
Търговище за премахване на незаконно поставени такива обекти, като също така се
определят и правата и задълженията на участниците в процедурите.
От една страна с наредбата се предоставят правомощия на съответните експерти в
община Търговище, под чиито ръководство и надзор да се извършва цялата дейност по
издаване на разрешения за поставяне и по принудително изпълнение на издадените

заповеди за премахване на незаконно поставени обекти. От друга, разписаните правила, по
които протича процедурата ще дадат на гражданите яснота за действията, които се
извършват от администрацията.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни средства, извън тези предвидени в общинския
бюджет.
ІV. Очакваните резултати от приемането на Наредбата
Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са ефикасни действия, с цел
предотвратяване на незаконното поставяне на рекламно-информационни елементи на
територията на Община Търговище. В тази връзка Наредбата ще окаже възпитаващ и
възпиращ ефект върху граждани и фирми, които тепърва възнамеряват да предприемат
такива действия без да са спазили надлежния законов ред и това ще доведе до
ограничаване практиката да се поставят обекти без необходимите книжа или със
съществени отклонения от издадените такива.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект за нова Наредба за рекламно-информационните елементи и
рекламна дейност на територията на община Търговище е в съответствие с разпоредбите
на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската
общност, свързани с тази материя.

