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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 5 8

на Столичния общински съвет
от 20.12.2018 година
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално
- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община (приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014
г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и
доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509
по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно
прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.).
Мотиви:
Причини, които налагат приемането:
С Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018г., Столичен
общински съвет повторно прие Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, приета с Решение
№ 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018г.
При последващ анализ на приетите текстове се установи наличие на
противоречие относно текстове, свързани с поставяне на фирмени
информационно-указателни табели (ФИУТ), които ще доведат до
неправилно прилагане на нормативната уредба.
Доколкото възникналото противоречие не кореспондира с целта при
изменението на НПОРИМДЕРДТСО за ограничаване, а не за премахване
на този вид информационни елементи в градската среда, е необходимо,
спешно да бъде направена нова промяна на чл.52, ал.5, т.1 от
НПОРИМДЕРДТСО.
Допълнителни аргументи за неотложността за приемане на тази
промяна са:
- значителния брой неприключени преписки, свързани с издаване на
разрешения за поставяне на ФИУТ, по които администрацията е в
невъзможност да се произнесе правилно и нормативносъобразно;

- невъзможността за издаване на разрешения за поставяне на ФИУТ
ще доведе до намаляване на приходите от този вид такси, което от своя
страна е свързано с промяна в разработената бюджетна рамка.
С промените в НПОРИМДЕРДТСО се въведе забрана пред
стационарни търговски обекти да се поставя охладителна и друга техника
за съхранение и продажба на храни и напитки, както и на грилове и
барбекюта върху изградени тротоари. От този вид съоръжения не се
извършва самостоятелна търговска дейност, а същите обслужват
извършвана в стационарния обект търговска дейност. Те са с най-малка
площ и са разположени в непосредствена близост до обекта. За тях важат
всички други условия, а именно: - одобрена по надлежния ред схема,
осигуряване на необходима ширина за преминаване на пешеходци и т.н.
Анализът на текстовете показва, че такава мярка е твърде ограничителна и
нецелесъобразна, предвид изложените по-горе аргументи, а също така и с
оглед обстоятелството, че се отнася за територията на цяла Столична
община, в т.ч. населените места и селищните образувания.
В тази връзка се предлага, забраната за поставяне на този вид
подвижни съоръжения, да остане по отношение на тези, попадащи в
територията на I-ва и II-ра зона, което напълно кореспондира с приетия от
СОС нов Раздел IIа „Ограничения за поставяне на преместваеми, на
рекламни елементи и на елементи на градско обзавеждане" от
НПОРИМДЕРДТСО.
Предлага се нова редакция на допустимото съдържание на
временните информационни елементи (ВИЕ), с която се дава възможност
тази услуга да се предоставя не само за събития, организирани от
държавата и общината, а и такива с общинско, национално или
международно значение с некомерсиален характер.
С новата разпоредба на чл.57, ал.1 от НПОРИМДЕРДТСО се
прехвърлят правомощия от кмета на Столична община на кметовете на
райони, без да бъде разработена съответната процедура. Доколкото се
допуска поставянето единствено на безплатни временни информационни
елементи, за които в Столична община има установен ред, и с оглед
избягване на неправилно прилагане на наредбата, е целесъобразно да се
възстанови действащия ред (в редакцията на НПОРИМДЕРДТСО до
приемане на последните промени) - а именно ВИЕ се поставят въз основа
на заповед от кмета на Столична община.
За прецизиране на текстовете се предлага допълване съставите на
административни нарушения, съобразно предвидените в наредбата
задължителни и забранителни норми, с оглед преодоляване на празнота в
нормативната уредба.
Предвид изложените по-горе аргументи и мотиви за неотложност и
спешност на предлаганите промени и на основание чл.26, ал.4 от Закона за
нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на

решение на Столичен общински съвет, следва да бъде определен на 14
(четиринадесет) дни от публикуване на проекта на интернет страницата на
СОС, респ.СО.
Налице е необходимост от легална дефиниция в допълнителните
разпоредби на НПОРИМДЕРДТСО.
Съгласно мотивите е необходим период за привеждане на
съоръженията в съответствие с наредбата. Тъй като нормата има за цел да
подкрепи общинската политика за създаване на градска среда с
максимално подобрена достъпност и естетически качества, отлагането на
действието не трябва да засяга пространствата за пешеходно движение, по
предложение на главният архитект, съгласно Приложение № 9.
Цели, които се поставят:
С предлаганите промени в Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи
и за рекламната дейност на територията на Столична община ще се
преодолеят изложените по-горе противоречия по прилагане на текстове,
както и празнота в нормативната уредба.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба:
За прилагане на настоящото решение не са необходими
допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати:
С предлаганите промени в Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи
и за рекламната дейност на територията на Столична община ще се
преодолеят изложените по-горе противоречия по прилагане на текстове,
както и празнота в нормативната уредба.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално
- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община е съобразен с действащото законодателство и не
противоречи на правото на Европейския съюз.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.4 от Закона за
нормативните актове и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс
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РЕШИ:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално

- декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община (приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014
г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и
доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509
по Протокол № 58 от 26. 07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно
прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.), както следва:
§1. В чл.36а, ал.6 след думите „върху изградени тротоари” се
допълват думите „в I-ва и II-ра зона”.
§2. В чл.52, ал.5, т.1 думите „в градския район на Столична община,
съгласно чл.8 от ЗУЗСО” се заменят с думите „в I-ва”.
§3. Чл.56, ал.1 добива следната редакция:
„Чл.56(1) Временните информационни елементи съдържат
информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни и
спортни събития от общинско, национално или международно значение с
некомерсиален характер, с фиксирано времетраене, посочено в текста на
изписаната информация.”.
§4. Чл.57, ал.1 добива следната редакция:
„Чл.57(1) Временните информационни елементи се поставят
безвъзмездно, за срок не по - дълъг от 14 дни, въз основа на заповед на
Кмета на Столична община.”.
§5. Създава се нов чл.93б със следното съдържание:
„Чл.93б (1) Който постави без разрешение временни информационни
елементи, в нарушение на чл.57, ал.1 се наказва с глоба от 300 до 2 000 лв.
за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 3 000 лв. за
еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).
(2) Който постави временни информационни елементи в отклонение
от издадената заповед по чл.57, ал.1 се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв.
за физически лица, съответно с имуществена санкция от 300 до 2 000 лв. за
еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).
(3) Който не премахне в срока по чл.61 временни информационни
елементи се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв. за физически лица,
съответно с имуществена санкция от 300 до 2 000 лв. за еднолични
търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент)”.
§6.В §1 от Допълнителните разпоредби на НПОРИМДЕРДТСО се
създава т.17 със следния текст: „По смисъла на чл.56, ал.1 събитие от
общинско, национално и международно значение с некомерсиален
характер е мероприятие, изцяло организирано и/или финансирано и/или
официално подкрепено от Столична община, съответно от държавни
институции”.
§7.Създава се преходнa разпоредба към НИД на НПОРИМДЕРДТСО
със следното съдържание: „За периода 01.01.2019г. до 01.01.2020г.,
забраните по чл.17а, ал.2, т.4 и по чл.36а, ал.6, отнасящи се до втора зона,

се прилагат само за улиците и площадите, изброени в Приложение № 9
(ново) на НПОРИМДЕРДТСО.”.
§8.Приема ново Приложение № 9 към НПОРИМДЕРДТСО,
неразделна част от настоящето решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 67, точка 3 от дневния ред,
по доклад № СОА18-ВК66-8762/21.11.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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