
           ПРОЕКТ 
 
 

НАРЕДБА  
 

за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за изграждане 
на временни открити  обекти и поставяне на преместваеми съоръжения 

 
 
§ 1. Чл. 20, ал. 2 се изменя така: 
„(2) При констатирани нарушения по предходната алинея, физическите 

лица се наказват с глоба в размер от 50 до 3 000 лева, а на едноличните 
търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 50 
до 5 000 лева.”  

 
 

Допълнителна разпоредба 
 

 § 2. Настоящата Наредба влиза в сила след публикуване в местен 
ежедневник. 

 
МОТИВИ 

 
към проекта на Наредба за  изменение и допълнение на Наредбата за 

рекламната дейност на територията на Община Шумен 
 
 

Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити 
обекти и поставяне на преместваеми съоръжения е приета от Общински съвет 
– Шумен с Решение № 589 от 22.12.2005 г., изм. и доп. с Решение № 628 от 
26.01.2006 г., изм. и доп. с Решение № 795 от 29.09.2006 г., изм. и доп. с 
Решение № 868 от 21.12.2006 г. 

В чл. 20, ал.2 от раздел ІІ – „административно-наказателни разпоредби” 
е определено, за извършване на административно нарушение по чл. 20, ал.1, 
да се налага административно наказание за физическите лица глоба от 500 до 
3 000 лева и за еднолични търговци и юридически лица, съответно 
имуществена санкция в размер на 5 000 лева. 

Съгласно разпоредбите на чл. 12 от ЗАНН, административните 
наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към 



спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и 
предупредително върху останалите граждани.  

На практика, чрез горепосочените размери на наказанията, не може да 
се постигне предупредителна и превъзпитателна функция на 
административнонаказателната отговорност имайки предвид спецификата на 
отделните нарушения.  

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
Доколкото промените само внасят уточнение и са на базата действащото 
законодателство, същите съответстват  с правото на Европейския съюз. 


