НАРЕДБА
ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РЕДА И
УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ
ГЛАВА I
Общи разпоредби
Чл.1.(1)Тази наредба определя видовете, предназначението,
изискванията към оформлението и поставянето на съоръжения за
рекламно-информационни елементи /РИЕ/ за външна реклама и
осъществяването на рекламни дейности и мероприятия, извършвани от
юридически лица на територията на Община Септември и определя
правомощията на Общинска администрация - гр. Септември, относно реда
за тяхното разрешаване.
(2)Тази наредба урежда реда за поставяне на съоръжения за РИЕ
върху недвижими имоти /урегулирани поземлени имоти, сгради и
съоръжения/ общинска, държавна и частна собственост.
Чл.2.(1)Съоръженията за РИЕ са елементи от системата на градското
обзавеждане.
(2) Съоръжения по ал.1 могат да се поставят върху сгради,
павилиони, части от тротоари, части от площадни пространства, зелени
площи, както и над улици, без това да пречи на основното предназначение
на обектите.
(3) Съоръжения по ал. 1 могат да се поставят и върху държавни,
общински или частни урегулирани поземлени имоти /терени/, върху които
не е осъществено предвиденото съгласно действащи подробни
устройствени планове строителство, до неговото осъществяване.
Чл.3.(1)Рекламно-информационните елементи и съоръжения за РИЕ
се поставят с разрешение на Главния архитект на Община Септември при
спазване
на
градоустройствените,
архитектурно-художествените,
инженерно-техническите, противопожарни и санитарно-хигиенните норми
и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

(2)Кметът на Община Септември организира поддържането на
регистър на издадените разрешения за поставяне на РИЕ и съоръжения за
РИЕ.
Чл.4.(1)Не са предмет на тази наредба :
1. поставяне на съоръжения за РИЕ по републиканската пътна мрежа
извън регулационните граници на населените места /автомагистрали и
пътища от I-ви до III-ти клас включително/;
2.
поставяне
на пътни знаци съгласно изискванията
на закона за движение по пътищата /ЗДП/ и Правилника за прилагане на
ЗДП;
поставяне на табели за наименование на улици,
3.
площади и административни номера на сгради и поземлени имоти;
4. поставяне на информационни табели, чиито режим е уреден с
действащи законови и подзаконови нормативни уредби.
(2)
За случаите по алинея 1, когато това е необходимо,
разрешенията за поставяне се издават от съответните поделения на
Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и
съобщенията и Изпълнителна агенция "Пътища".
ГЛАВА II
Раздел първи Видове реклама, РИЕ и съоръжения за РИЕ
Чл.5.(1)По смисъла на тази наредба рекламно-информационни
елементи
са:
1.външни рекламни елементи;
2.фирмен надпис и информационна табела;
3.информационно-указателна табела;
4.рекламни материали с временен характер, обяви и съобщения
(3) Външни рекламни елементи са текст, обемна форма или
изображение, предназначени да информират обществеността или да
привлекат нейното внимание с търговска цел.
(4)
Фирмен надпис е текст, обемна форма или изображение,
обозначаващи търговски и други обекти в съответствие с търговския
закон, както и информационни табели на упражняващи свободни
професии или занаяти лица.
(5) Информационно-указателна табела е текст, обемна форма или
изображение, на която са обозначени местоположението или отстоянието
до търговски и други обекти.
(6) Обяви са надписи с информационно-указателен характер без
търговска цел, на която са обозначени прояви с обществен и културен
характер със срок не-повече от един месец.

Чл.6.По смисъла на тази наредба съоръжение за РИЕ е индивидуална
или типова проектирана и изработена конструкция, чиято основна
функция е да носи текста, обемната форма или изображението.
Раздел втори
Външна реклама
Чл.7.(1)По тази наредба външни рекламни елементи се допускат в
следните форми :
1. рекламни елементи по покривите на сградите;
2. рекламни елементи по калканни стени на сградите;
3. рекламни елементи по приземни етажи /партерите/ на сградите
/стени, колони, витрини и др./;
4. крайпътни рекламни елементи;
5. реклама по тротоарни и други пешеходни пространства, паркове и
зелени площи;
6. рекламни
елементи
по
стълбовете
на
градската
електроразпределителна и осветителна мрежа (ако има писмено
съгласие на ел. разпределителното дружество);
(2)Рекламните елементи, разположени върху покриви на сгради, се
монтират върху индивидуално проектирани съоръжения. Параметрите на
рекламата и съоръжението трябва да бъдат съобразени с архитектурния и
обемно- пространствен облик на сградата.
(3) Рекламните елементи, разположени върху калканни стени на
сгради се монтират върху индивидуално проектирани съоръжения.
Параметрите на рекламата и съоръжението трябва да бъдат съобразени с
архитектурния и обемно- пространствен облик на сградата.
(4) Рекламните елементи разположени към приземни етажи
/партери-магазини, заведения за обществено хранене, офиси и други
обекти с обществено обслужващи функции/ на сгради, могат да бъдат
разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата на сградата.
(5) Крайпътните рекламни елементи и рекламните елементи,
разположени по тротоарни и други пешеходни пространства, паркове и
зелени площи, се прикрепят /монтират/ неподвижно върху специално
проектирани и изработени за целта рекламни пана /билбордове/ или са
върху подвижни стойки
Чл.8.(1)Светеща реклама е тази, която използва собствен източник на
светлина.
Присъединяването на светеща реклама към градската
(2)
електроразпределителна мрежа се извършва за сметка на заявителя и по
реда на Закона за устройство на територията и Закона за енергетиката.

(3) Присъединяването на светеща реклама към градската мрежа за
улично осветление се разрешава само, ако за светещата реклама е
осигурено самостоятелно измерване на консумираната електрическа
енергия.
Чл.9.Поставянето на реклама към спирките за градски транспорт се
разрешава само на определените за целта места. Тези реклами могат да
бъдат с единична площ до 2.0 кв.м.
Чл.10.Всяко юридическо лице може да разположи до 10 броя външни
рекламни елементи върху имоти-общинска собственост на територията на
Община Септември, свързани с рекламирането на негова стока, обект или
дейност.

Раздел трети
Фирмени надписи и информационни табели
Чл.11.(1)Фирмените надписи и информационните табели на
упражняващите свободни професии и занаяти лица могат да бъдат
поставяни в рамките на обема на ползваните помещения или на входа на
сградата върху следните ограждащи или конструктивни елементи :
1. върху партерната част на фасадата /витрини, ограждащи стени и
др./;
2. върху козирки, навеси и маркизи, ако височината на съоръжението
за РИЕ не надвишава 1.0 м и не закрива отвори по фасадата на
сградата;
3. пред балкони или пред прозоречни отвори, ако горният
хоризонтален ръб на съоръжението за РИЕ е на 0.3 м. под
парапета на балкона или 0.3 м. под прозорците;
4. вертикално и перпендикулярно на фасадата на сградата на 0.3 м. от
фасадни отвори.
(2)
Надписите са елемент от графичното, цветово и обемно
пространствено оформление на обекта, за който са предназначени и се
поставят след одобряване на проект.
Чл.12.Надписите се премахват от заявителя /собственика/ и мястото
за поставяне се привежда в първоначалния му вид в 14 дневен срок след
прекратяване на дейността или на обекта, за които са предназначени. При
неизпълнение на задължението се налага глоба на нарушителя в размер на
200 лв.

Раздел четвърти
Информационно-указателни табели
Чл.13.(1)Информационно-указателните табели се подчиняват на
разпоредбите на раздел втори от тази глава, регламентиращ изискванията
към външните рекламни елементи .Те изключват указателните знаци,
описани в Закона за движение по пътищата и правилника за приложението
му.
(3) Всяко юридическо лице има право да разположи до 10 броя
информационно-указателните табели, свързани с негов обект.
(4) Информационно-указателните табели се разполагат на не повече
от 500 м от обекта, чиято дейност /функция или местоположение/ указват.
Чл.14.(1)Размерите на информационно-указателните табели не трябва
да надвишават като площ 1.5 кв.м.
(2)При поставянето на информационно-указателните табели в
близост до транспортни улици проекцията на вертикалния им ръб трябва
да бъде поставен на не по-малко от 0.50 м. от края на уличното платно, а
долния хоризонтален ръб - на височина не по-малка от 2.50 м. от нивото на
терена.
Раздел пети
Рекламни материали с временен характер, обяви и съобщения
Чл.15.(1)По тази наредба рекламни елементи с временен
характер се допускат в следните форми :
1. знамена;
2. транспаранти;
3. афиши;
4. агитационни и политически плакати и др.
(2) Рекламните съоръжения и материали по алинея 1 са с временен
характер, които носят само информация, свързана с политически,
социални, културни, спортни и др. събития , провеждани на територията
на Община Септември.
Чл.16.(1)Безплатни обяви и съобщения за политически, социални,
културни, спортни и др. мероприятия и траурни събития /некролози/ се
поставят само на определените за целта места - афишни колонки,
информационни табла и др.
(2)На афишните колонки могат да се поставят /разлепват/само
безплатни обяви и съобщения за културни и спортни прояви и спектакли.
Върху тях не могат да се поставят други материали преди завършване на
проявата, за която първите информират.

Чл.17.Върху информационни табла, монтирани по фасади на сгради,
могат да бъдат поставяни надписи за събития, които се извършват в
сградата.
Чл.18.Поставянето на безплатна временна реклама /информация/
може да бъде разрешена от Кмета на Община Септември по изключение,
във връзка със събития или мероприятия от общоградски или национален
характер.
Чл.19.Рекламните материали по чл. 15 от тази наредба се демонтират
до 7 дни след провеждане на мероприятието. За неизпълнение на
нареждането на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лева.
ГЛАВА III
Общи изисквания при поставяне на съоръжения за РИЕ
Чл.20.(1)Рекламно-информационните елементи, независимо от
техния вид, трябва да отговарят на следните условия :
1.да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на
атмосферни влияния;
2. да отговарят на противопожарните изисквания;
3. да бъдат поддържани в добро техническо и естетическо състояние;
4. да не са в нарушение на изискванията на общественото
благоприличие, нормите на морала и изискванията на
обществения ред;
5. да съдържат името, адреса и телефон за контакт на собственика,
респективно на физическото или юридическото лице, на което е
разрешено поставянето на съоръжение за РИЕ.
(2)При разполагането на РИЕ е необходимо:
1. да не създава рискови условия за безопасността на движението;
2. да са съобразени с подземни и надземни инфраструктурни
комуникации и съоръжения;
3. да не закриват друго съоръжение за РИЕ, търговски или друг обект
с обществено обслужващо предназначение, както и да не
затрудняват подходите към тях.
(3) Всички текстове върху РИЕ е необходимо да бъдат изписани на
български език. Надписи на чужд език се допускат при регистрирана
запазена марка и фирмен знак с международна популярност. В този случай
върху РИЕ задължително присъства и текст на български език, който по
големина не може да бъде по- малък по размер от текста на чуждия език
Светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или
(4)
наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението по
Закона за движение по пътищата и Правилника за приложение на Закона

за движение по пътищата, не могат да се използват като изразни средства
върху РИЕ.
Чл.21.(1)Не се допуска разполагането на РИЕ и рекламни материали
в следните случаи :
1. на калканни стени и върху сгради, обявени за паметници на
културата, както и във визуалния обсег на възприятието им, с
изключение на случаите, когато има съгласувана процедура от
Национален институт за паметници на културата /НИПК/ към
Министерство на културата по реда на чл.20 от Закона за
паметници на културата и музеите;
2. върху скулптурни паметници и други елементи на декоративната
пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;
3. в територията на резервати и върху природни забележителности;
4. върху всякакъв вид дървета и друга едро размерна растителност;
5. на калканни стени на и върху култови сгради на религиозни
общности;
6. в територията на гробищни паркове и по техните огради;
7. в близост до кръстовища /на по-малко от 20 м. от геометричния им
център/, или застрашаващи безопасността на движение;
8. върху стълбове на ел. проводи с високо напрежение и в
противоречие с Правилника за електрическите уредби;
9. върху елементите от системата за регулиране на движението по
улиците, пътищата и ж.п. линиите;
10. върху административни сгради на държавни и общински
институции с публичен характер.
Чл.22.(1)Не се допуска разполагането на РИЕ, съдържащи реклама на
:
1. стоки /вещества, препарати и др./, за рекламата на които има
забрана или ограничения, приети със специални нормативни
документи;
2. други материали в отклонение от приетите в страната морални
норми.
(2) Забранява се разполагането и разпространяването на рекламни
материали, които :
1. съдържат невярна и подвеждаща информация;
2. стоки и услуги, съдържащи твърдения за недостатъци на други
стоки и услуги;
3. накърняват правата и доброто име на физически и юридически
лица.
(3)Забранява се извършването на политическа агитация със
средствата на рекламата, освен по времето на предизборни кампании.

Чл.23.Разпространителите на реклама носят цялата отговорност за
причинените от поставянето и разпространяване на рекламни елементи
материали щети на трети лица.
ГЛАВА IV
Ред за разрешаване поставяне на съоръжения за РИЕ върху имоти
общинска собственост
Чл.24(1)Рекламно-информационни елементи и съоръжения за РИЕ по
раздел II и ІV от Глава втора от тази наредба се разполагат върху имоти
публична и частна общинска собственост при спазване на изискванията и
ограниченията, поставени от тази наредба и след заплащане на
предвидената административна цена, утвърдена от Общински съветСептември, съгласно Приложение №1.
(2)За поставяне на Рекламно-информационни елементи и
съоръжения за РИЕ се издава разрешение за поставяне от Главния
архитект на Община Септември - Приложение №2 от настоящата наредба.
(3)Разрешението за поставяне на Рекламно-информационни
елементи и съоръжения за РИЕ се издава по искане на заявителя
/собственик на обект или рекламна агенция/ въз основа на инвестиционен
проект, когато такъв се изисква.
(4)Разрешението за поставяне на рекламно-информационни
елементи и съоръжения за РИЕ в и върху съсобствени имоти се издава при
спазване изискванията на чл. 183 от Закона за устройство на територията.
Ползването за рекламна дейност на имоти, съоръжения и вещи, включени
в капитала на търговски дружества с общинско участие /имущество/, се
извършва със съгласието на управителя /директора/ им.
(5)Одобреният инвестиционен проект , когато такъв се изисква, е
неразделна част от разрешението за поставяне на рекламноинформационни елементи и съоръжения за РИЕ .
(6)В разрешението за поставяне на рекламно-информационни
елементи и съоръжения за РИЕ се вписват всички фактически и правни
основания за издаването му, включително и условия и проекти, свързани с
изпълнение на монтажа /за строежа при наличие на масивни фундаменти,
също така при монтажа на покриви и фасади на сгради/.
(7)Разрешението за поставяне на рекламно-информационни
елементи и съоръжения за РИЕ се издава за срока, за който е платена
цената по Приложение №1 на алинея 1. За издаване на разрешението се
заплаща цена на услугата по реда на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Септември.

Чл.25.(1)Исканията за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ и
съоръжения за РИЕ върху имоти публична и частна общинска собственост
се отправят в писмен вид до Кмета на Община Септември.
Чл.26.Исканията за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ и
съоръжения за РИЕ в върху имоти публична и частна общинска
собственост трябва да бъдат придружени от :
1.заявление по образец с пълните имена, адрес и телефон за
контакт със заявителя, в което заявление е описано точно желаното за
разполагане местоположение на РИЕ с посочени размери;
2.оригинална скица (с нанесен подземен кадастър, ако е
необходимо)
3.идеен проект /скица, колаж или макет/, ако е необходимо.
4.копие от разрешение за ползване или удостоверение за
въвеждане в експлоатация на обекта, за които се отнася РИЕ;
5.декларация за липса на задължения към Общината.
Чл.27.(1)В 7(седем) дневен срок Главният архитект на Община
Септември издава виза за проучване и проектиране на видовете външна
реклама по Глава II от тази наредба на основание чл. 57 от Закона за
устройство на територията. С визата за проектиране се определят
конкретните изисквания относно местоположението, вида на РИЕ,
необходимите параметри и използваните материали;
(2)В същия срок Главният архитект на Община Септември може
да издаде мотивиран отказ за виза за проучване, и проектиране по
законосъобразност или когато :
- има издадено друго разрешение за поставяне на РИЕ върху или
в близост , възпрепятстваща възприемането на разположена на
мястото реклама;
- заявителят е неизправен при изпълнения на други задължения
по договори с Община Септември .
Чл.28.(1)Издадената виза за проучване и проектиране на видовете
външни рекламни елементи по Раздел ІІ от Глава II от тази наредба е
основание за изработване на инвестиционен проект.
(2)За видовете РИЕ или съоръжения за РИЕ по Раздел ІV от Глава ІІ
от тази наредба визата е основание за издаване на разрешение за
поставяне. Същото важи за транспаранти по чл.16, ал.1, т.2 и за
рекламните елементи върху подвижни стойки по тротоари и пешеходни
зони.
(3)Не се изисква разрешение за поставяне /разлепване/ на обяви,
описани в Глава VI от тази наредба.
Чл.29.(1)Инвестиционните проекти за съоръжения за РИЕ
(билбордове, арки и други подобни) трябва да бъде окомплектован, както
следва :
1. обяснителна записка;

2. ситуационно решение;
3. архитектурно-дизайнерски проект с посочени геометрични
параметри в подходящ мащаб;
4. снимки, колажи и др. материали, доказващи вписването
/адаптацията/ на РИЕ в градската среда;
5. проект по част строителни конструкции /СК/ или конструктивно
становище с указания за изпълнение;
6. инсталационен проект в случаите на светлинна реклама /Ел./;
7. декларация за осигуряване на техническо ръководство за монтаж от
правоспособно лице по смисъла на чл. 231 от Закона за устройство
на територията.
(2) Книжата по алинея 1 се представят в Центъра за информация и
услуги на граждани в Община Септември в три екземпляра, изработени и
подписани от правоспособни лица по смисъла на чл. 229 от Закона за
устройство на територията и от възложителя .
(3) По преценка на Главният архитект на Община Септември някои
инвестиционни проекти могат да бъдат насочвани за разглеждане от
ОЕСУТ.
(4) Срокът за произнасяне по внесените инвестиционни проекти за
издаване на разрешение за поставяне на РИЕ и съоръжения за РИЕ е 14
дни. При внасяне на инвестиционни проекти за разглеждане от ОЕСУТ
срокът за произнасяне е 7 дни след решението на ОЕСУТ.
(5) В срокът за произнасяне Главният архитект на Община
Септември или ОЕСУТ могат да поискат от заявителя да допълни или
коригира представените документи, както и да съгласува представения
инвестиционен проект с регионалните органи на РДВР-КАТ, РДВРРС"ПАБ", НИПК към МК, БТК-ТВД, "ВиК", "ЕВН”, и др. В този случай,
Главния архитект одобрява представения проект или постановява отказ в 7
дневен срок след изпълнение на горните изисквания.
(6) Отказ за издаване на разрешение за поставяне за видовете РИЕ
или съоръжения за РИЕ се издава в писмен вид, като се посочват и
мотивите.
Чл.30.(1)Кметът на Община Септември, по предложение на
Главния архитект на Община Септември може да организира и провежда
конкурси за разполагане /поставяне/ на рекламно-информационни
елементи и съоръжения за РИЕ в централните и представителни части на
територията на Общината, както и на главните входно-изходни
транспортни артерии за терени, сгради и съоръжения - общинска
собственост.
(2) Конкурсите по алинея 1 се провеждат по ред и условия,
определени от Кмета на Община Септември, а при необходимост - по
Закона за обществените поръчки.

(3) Разрешенията за поставяне на рекламно-информационни
елементи и съоръжения за РИЕ по реда на алинея 2 се издават на името на
лицето, спечелило конкурса .
Чл.31.За неуредени въпроси по този раздел се прилагат разпоредбите
на Закона за административното производство и Закона за устройство на
територията.

ГЛАВА V
Ред за разрешаване поставяне на съоръжения за РИЕ върху имоти
държавна собственост
Чл.32.(1)Рекламно-информационни елементи и съоръжения за РИЕ по
тази наредба могат да се разполагат в и върху имоти публична и частна
държавна собственост, без заплащане на предвидената административна
цена, утвърдена от Общински съвет- Септември, съгласно Приложение
№1.
(2) Исканията за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ и
съоръжения за РИЕ в върху имоти публична и частна държавна
собственост се отправят в писмен вид до Главния архитект на Община
Септември.
Чл.33.(1)Ползването на държавни имоти за поставяне на рекламноинформационни елементи и съоръжения за РИЕ се извършва въз основа на
писмено съгласие на разпоредителя на тази собственост .
(2) Разрешението за поставяне на рекламно-информационни елементи
и съоръжения за РИЕ в и върху съсобствени имоти се издава при спазване
изискванията на чл. 183 от Закона за устройство на територията.
Ползването за рекламна дейност на имоти, съоръжения и вещи, включени
в капитала на търговски дружества с държавно участие /имущество/ се
извършва със съгласието на управителя /директора/ им.
ГЛАВА VI
Ред за разрешаване поставяне на съоръжения за РИЕ върху имоти
частна собственост
Чл.34.(1)Рекламно-информационни елементи и съоръжения за РИЕ
по тази наредба могат да се разполагат в и върху имоти частна
собственост, без заплащане на предвидената административна цена,
утвърдена от Общински съвет-Септември, съгласно Приложение №1.
(2)Исканията за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ и
съоръжения за РИЕ в върху имоти частна собственост се отправят в
писмен вид до Главния архитект на Община Септември.

Чл.35.(1)Ползването на частни имоти за поставяне на рекламноинформационни елементи и съоръжения за РИЕ се извършва въз основа на
писмено съгласие на собственика .
(2) Разрешението за поставяне на рекламно-информационни
елементи и съоръжения за РИЕ в и върху съсобствени имоти се издава при
спазване изискванията на чл. 183 от Закона за устройство на територията.
ГЛАВА VII
Вътрешно служебен контрол
Чл.36.Контролът за законността и правилността на актовете и
отказите, издадени от главния архитект по реда на тази наредба се
упражнява от кмета на Община Септември.
Чл.37.Рекламно-информационни елементи и съоръжения за РИЕ са
незаконни и подлежат на премахване, когато са поставени :
1. в отклонение от изискванията на настоящата наредба;
2. без необходимите одобрени проекти и / или без разрешение за
поставяне;
3. в отклонение от одобрените проекти и от издаденото разрешение
за поставяне.
Чл.38.Премахването
на
незаконно
поставени
рекламноинформационни елементи и съоръжения за РИЕ се извършва по следния
ред :
1.упълномощени длъжностни лица от общинска администрация
Септември съставят за нарушението акт за установяване на
административно нарушение;
2.въз основа на съставения акт за установяване на
административно нарушение, кметът на Община Септември
издава наказателно постановление, определя размера на глобата
съобразно тежестта на нарушение и степента на виновност на
нарушителя и издава заповед за доброволно премахване или
привеждане в съответствие с тази наредба на незаконно
поставеното преместваемо съоръжение, като определя срок за
нейното изпълнение;
3.след изтичане на срока по т.2 заповедта се привежда в изпълнение
от общинската администрация. Премахването на незаконно
поставеното съоръжение става за сметка на извършителя, като
дължимите суми се събират по реда на Закона за държавните
вземания.
Чл.39.За въпроси, неуредени в този раздел, се прилага Закона за
устройство на територията.

ГЛАВА VIII
Административно-наказателни разпоредби
Чл.40.(1)Наказва се с глоба от 100.00 до 500.00 лева, ако по друг
закон не подлежи на по-тежко наказание, лице , което :
1.извърши дейност по поставяне на съоръжение за РИЕ без
необходимото разрешение ;
2.премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване
на преместваемо съоръжение без разрешение на компетентните органи;
3.постави съоръжение за РИЕ в нарушение /отклонение/ от
настоящата наредба ;
4.не изпълни в определен срок заповед за премахване на незаконно
поставено съоръжение за РИЕ.
(2)Наказва се с глоба от 150.00 до 300.00 лева, ако по друг закон
не подлежи на по-тежко наказание, лице /физическо или юридическо/,
което :
1. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка
нанесените повреди върху околния терен, сграда или съоръжение
в следствие на осъществяваната дейност;
2. не изпълни писмено нареждане на административен орган, свързан
с прилагането на тази наредба;
3. не премахне доброволно РИЕ след изтичане на срока за
поставянето му.
(3)При повторност на деянията по алинея 1 и алинея 2 ,
нарушителят се наказва с глоба от 300.00 до 500.00 лева, ако по друг закон
не подлежи на по- тежко наказание.
(4)Размерът на максималната глоба се променя при промяна на чл.
22, ал.3 от ЗМСМА.
Чл.41.(1)Контролът по изпълнението на настоящата наредба се
осъществява от кмета на общината, кметовете на кметства и
специализираните или упълномощени служби.
(2)Нарушенията се констатират с актове, съставени от
упълномощени служители на общината.
(3)Редът за съставянето на акта за нарушението, възраженията по
него, наказателното постановление и тяхното обжалване е според Закона
за административните нарушения и ЗМСМА.
(4)Наказателните постановления се издават от кмета на Община
Септември.
(5)Контролните органи и лица са длъжни да се легитимират при
проверка с удостоверение по образец, издадено от кмета на общината.

Преходни и заключителни разпоредби
§1.Наредбата се издава на основание чл. 57, ал.1 от Закона за
устройство на територията
§2.Тази Наредба отменя Наредба за рекламната дейност и реда и
условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни
елементи на територията на община Септември приета с Решение №423,
взето с Протокол №29 от заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 26.06.2013г.
§3.Наредбата е приета с Решение №510 взето с Протокол №35 от
заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 30.10.2013г.
§4.Наредбата влиза в сила в 14 дневен срок след приемането й от
Общински съвет Септември.
§5.Издадените разрешения за поставяне на съоръжения за РИЕ на
физически или юридически лица по реда на отменената Наредба за
рекламната дейност на територията на Община Септември, запазват
действието си до изтичането на срока упоменат в разрешението.
§6.Собствениците на заварени РИЕ са длъжни да приведат всички,
вече разположени РИЕ в съответствие с изискванията на тази наредба в
тримесечен срок от влизането и в сила.
§7.Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община
Септември.
§8.Тази Наредба следва да се публикува в сайта на Общината в 14дневен срок от приемането и, и влиза в сила от деня на публикуването и.

Приложение № 1

Тарифа за определяне на размера на месечната цена (лева / кв.м
без ДДС) за разполагане на РИЕ и разпространяване на рекламни
материали на територията на Община Септември върху общински
имоти, сгради и съоръжения
№ по
ред

Вид рекламно- информационни
елементи и реклами

Местоположение на
рекламно-информационните
елементи
За
За селата
гр.Септември

1. Външна реклама (билборд) с едностранна
рекламна площ до 6.00 кв. м.

3.00

2.00

-с едностранна рекламна площ от 6.00 до
12.00 кв.м

5.00

4.00

- с едностранна рекламна площ над 12.00
кв.м

7.50

5.00

2. Фирмени надписи и информационни табели

4.00

2.50

3.00

2.00

4.00

2.50

4.00

2.50

3. Информационно указателни табели
- до 3 бр. за един обект

- над 3 бр. за един обект
4. Рекламни материали с временен характер
(върху транспаранти, знамена и
др.)

Приложение №2

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА
ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ
№ ................
гр. Септември,......... 20... г.
На основание чл. 57 от Закон за устройство на територията ( ЗУТ - ДВ, бр. 1/2001 г.,
изм. ДВ, бр.65/2003 г.), във връзка с чл. 56, ал.2 от ЗУТ ,чл. 25, ал.1 от Наредба за рекламна
дейност и реда за поставяне на рекламно-информационни съоръжения на територията на
Община Септември ( приета с Решение № /
20…… г. на ОС- Септември)
РАЗРЕШАВАМ:
На ................................................................................... с административен адрес :
гр………………………………..ул. " ....................................... " №……
, представлявана от
: ................................................................................................... -Управител ,
Да постави рекламен-информационен елемент - "
........................................................... ", находящ се в урегулиран поземлен имот
/парцел/……………….от кв ......... по плана на гр.(с) ...................... ………………,
Община Септември, с административен адрес: гр./с ................. …………, ул. " ……..
……………." №, при заплащане на месечна цена от ................... лв.
При изпълнение на следните условия :
1. Да спази ситуирането ( разполагането ) на рекламния елемент съгласно
издадената схема / виза №…………./ 20.. г. от Главен Архитект на Община
Септември.
2. Да изпълни одобрения инвестиционен проект за разполагане на РИЕ по части :
………………………………………………………………………………………………………
3. Да не променя вида на информацията, посочена в одобрения от Главен Архитект
на Община Септември проект.
4. Да спази определената за рекламиране площ от................... кв.м с размери .......... /
Н=
....... м
5. Да заплаща ежемесечно определената цена за право на рекламиране по смисъла
на Наредба за рекламна дейност и реда за поставяне на рекламно-информационни
съоръжения на територията на Община Септември (Приложение №1)
Допълнителни условия: Разрешението за…………………… е валидно за срок от………,
считано от датата на издаването му.
Разрешението подлежи на пререгистрация по реда на издаването му и се счита за
невалидно при забавяне на заплащането на определената цена за право на рекламиране за
повече от 3 ( три ) работни дни, в този случай съоръжението се демонтира доброволно от
заявителя.
Посочените в разрешенито цени са без включен ДДС .
Главен архитект :
платена цена за разрешение ……… лв.с фактура № .............. / ..........20….... г.по искане с вх.
……………../………20… ..г.

