
          ПРОЕКТ 
 
 

НАРЕДБА  
за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на 

територията на Община Шумен 
 
 
 § 1. В раздел XIІ Контрол и административно-наказателни разпоредби 
се правят следните промени: 
 

1. В чл. 27 се създава  нова ал. 3 
„(3) За други нарушения по тази наредба на физическите лица се налага 

глоба в размер от 30 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите 
лица, имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.” 
 

2. Чл. 28, ал. 2  се променя така: думите „предвидената глоба” се 
променят с думите  „предвиденото наказание”.  
 
 

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 рекламната дейност на територията на Община Шумен е 
приета от Общински съвет – Шумен с Решение № 588 от 22.12.2005 г., изм. и 
доп. с Решение № 673 от 30.03.2006 г., изм. и доп. с Решение № 1025 от 
26.07.2007 г., изм. и доп. с Решение №316 от 26.02.2009 г. 

В раздел XIІ от Наредба за рекламната дейност на територията на 
Община Шумен са посочени административнонаказателните разпоредби, 
съгласно които за извършване на административно нарушение по чл. 25, ал.1 
и ал.2 от същата наредба са предвидени административни наказания – „глоба” 
и „имуществена санкция” в определени размери.  

Същевременно в чл. 28, ал.2 е записано, че при констатиране на РИЕ, 
разположени в нарушение на настоящата наредба с отбелязан собственик, на 
същия се дава срок от десет дни да извърши демонтирането им, като му се 
налага и предвидената глоба. Такива наказания обаче в наредбата не са 



предвидени, което налага приемането на размери на глоби и имуществени 
санкции. 

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. 


