
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

за 

промени в Наредба № 7 на Общински съвет – гр.Сливо поле 

 

 

 

 Настоящите предложения за промени са необходими поради измененията в 

Закона за устройство на територията и в някой наредби на Общински съвет – гр.Сливо 

поле. Представени са само членове, алинеи и точки в които се променя текста или се 

добавят като нови. Коментарите и предложенията по тях може да се изпращат на 

адрес: slivopole@ru-se.com , или по пощата на адрес: гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1. 

 

 

 §1. Чл.1 придобива следната редакция: 

Чл.1. (1) Тази наредба урежда реда, контрола и заплащането при използване на 

различни видове реклама на територията на Община Сливо поле. 

 (2) Наредбата определя правомощията на органи и специалисти при изпълнение на 

дейностите по ал.1. 

 

 §2. Текстът на чл.2 се изменя както следва: 

Чл.2. Кметът на Общината дава писмено съгласие за разполагане на различни видове 

реклама върху имоти и вещи – общинска собственост, за срок не по-дълъг от пет години. 

 

§3. В чл.3 се правят следните промени: 

1. Текстът на чл.3 придобива следната редакция: 

Чл.3. (1) Реклама е разпространявана във всякаква форма и с всякакви средства 

привлекателна информация относно физическо или юридическо лице, стока, идея или 

начинание, която е предназначена за определен кръг потребители и цели да предизвика, 

формира или поддържа интереса им към въпросните лица, стоки, идеи и начинания, така че 

те да могат да се реализират (да бъдат избрани, купени, посещавани, следвани и прочие). 

 (2) Според начина на реализация, за територията на Община Сливо поле, видовете 

реклама са: 

 1. „Електронна реклама” – видеозаписи и аудио записи, възпроизведени на 

различни видове екрани и озвучителни тела. 

 2. „Печатна реклама” – плакати, картички, листовки, стикери и др. 

 3. „Външна реклама” – билбордове, табели, фирмени знамена, вертикални и 

хоризонтални транспаранти (през и успоредно на сградите, по улици и площади), плакати 

(изработени от текстил, кожа, изкуствени материи и др.) и др. 

 4. “Транспортна реклама” – върху превозни средства и спирки. 

 (3) За целите на настоящата наредба, видовете реклама по ал.2 и/или носителите им 

се наричат с общия термин – рекламни съоръжения (РС). 

 2. Добавя се нова алинея 4: 

(4) Поставяне/прикрепване на РС на/към земя, сграда, стълб или конструкция 

(всякакъв вид), съоръжение, транспортно средство (сухопътно, въздушно) и др., се извършва 

и таксува по реда на настоящата наредба. 

 

 §4. Текстът на чл.4, ал.1 и този на чл.4, ал.1, т.1 се променят както следва: 

Чл.4. (1) Не се заплаща такса по реда на чл.9 от настоящата наредба за: 

  1. Рекламно съоръжение поставено на самия търговски обект както и на 

прилежащите му: фасади, витрини и врати. 
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 §5. Текстът на чл.9, ал.1, т.2 се изменя както следва: 

2. Когато имотът или вещта, на която се поставя РС е собственост на друго физическо 

или юридическо лице, сумата се определя по взаимно споразумение между страните. 

 

§6. В чл.10 се правят следните промени: 

1. Текстът на алинеи 1, 2 и 3, придобива следната редакция: 

 Чл.10. (1) Рекламни съоръжения могат да се поставят на територията на община 

Сливо поле след издаване на разрешение за поставяне, което се издава въз основа на: 

 1. Одобрени от главния архитект на общината проекти/схеми. 

 2. Изрично писмено съгласие от собственика на имота/веща или писмен договор 

за наем със собственика на имота/веща. 

 3. Документ за платена такса за разрешение за поставяне на РС – определена по 

реда на чл.36, т.27 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Сливо поле. 

 (2) Когато собственик на имота/веща, на която ще се постави РС, е община Сливо 

поле, разрешение за поставяне се издава въз основа на писмено съгласие от кмета на 

общината отразено в негова заповед. Заповедта съдържа още и: срокът за който се поставя 

РС, цена на право за поставяне, ред и начин на плащане на дължимите суми, други 

изисквания – при необходимост. 

 (3) Когато собственикът на имота/веща е друго лице, разрешение за поставяне се 

издава въз основа на нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота/веща 

или въз основа на нотариално заверен писмен договор за наем – сключен със собственика на 

имота/веща. 

 2. Текстът на алинея 7 се изменя както следва: 

 (7) Преди да се издаде разрешение за поставяне, по преценка на главния архитект на 

общината, книжата може да бъдат внесени за съгласуване с Общинска комисия по 

безопасност на движението по пътищата. Разрешението за поставяне се издава за срок 

не по-дълъг от срока на писменото съгласие или сключения договор за наем и не може да 

бъде по-дълъг от пет години. 

 3. Добавя се нова алинея 8: 

  (8) РС поставени без разрешение за поставяне се премахват. Премахват се и РС 

разположени на имоти/вещи – общинска собственост, за които не се заплаща право за 

поставяне в срока даден в заповедта по чл.10, ал.2. 

 

 §7. Чл.12 придобива следната редакция: 

Чл.12. (1) Искането за поставяне на РС се подава до кмета на общината в 

деловодството на община Сливо поле. Към него се прилагат: 

 1. Проект/схема за одобряване (чл.9, ал.2 и чл.10, ал.1, т.1) – по преценка на главния 

архитект на общината. Главният архитект определя обема и съдържанието на 

проекта/схемата за всеки конкретен случай по изискванията на чл.13 от настоящата наредба, 

като при необходимост може да премахне някои от тях или да добави други които не са 

упоменати. 

 2. Изрично писмено съгласие от собственика на имота/веща или писмен договор за 

наем със собственика на имота/веща. 

 3. Документ за платено право за поставяне, когато имота/веща е общинска 

собственост. 

 (2) Когато имота/веща е в съсобственост писменото съгласие или договорът за наем 

се подписват от всички съсобственици. 

 (3) При депозиране на повече от едно искане за едно и също свободно място на 

имоти/вещи – общинска собственост, се организира публичен търг/конкурс по реда на Глава 

5 от Наредба № 1 на Общински съвет – Сливо поле. 



 (4) Въз основа на исканията по ал.1 и одобрения проект/схема се издава разрешение 

за поставяне, след заплащане на съответната такса по ал.1, чл.10. 

 

 §8. Чл.13 се изменя както следва: 

Чл.13. (1) Проектите за РС трябва да съдържат:  

    1. Ситуационно решение на поставянето на РС в план – графично и с коти; 

    2. Фасадно решение на поставянето на РС – графично и с коти; 

    3. Дизайнерски проект; 

    4. Допълнителни материали, изясняващи присъствието на рекламата в градската 

среда (цветни фасади, перспективи, фотомонтажи и др.); 

    5. Теренно-ситуационна снимка в М 1:250, в подходящ обхват и нанесени 

подземни проводи; 

    6. Конструктивен проект; 

    7. Проект за ел.инсталация. 

 (2) Проектите за светещи РС трябва да съдържат още и: 

    1. Сертификат за качество на РС – когато е фабрична изработка и писмено 

съгласие (нотариално заверено) на собственика на ел. инсталация, към която ще бъде 

включено; 

    2. Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнение; 

    3. Проект за трасето на ел. кабел. 

 

§9. Чл.15 придобива следната редакция: 

Чл.15. РС за които е необходимо изграждане на подземни и/или надземни технически 

проводи, подлежат на технически контрол в проектирането и строителството, съгласно ЗУТ. 

 

 §10. Чл.17 се изменя както следва: 

Чл.17. За РС със специална конструкция – билбордове, движещи се елементи и др., се 

заплаща 5 лв/м
2
 за месец, но не по-малко от 60 лв за година. Изчислява се площа на 

елемента носещ рекламата. 

 

 §11. Текстът на чл.18 се допълва и изменя както следва:  

Чл.18. За трайни РС – табели, плакати (изработени от текстил, кожа, изкуствени 

материи и др.), екрани и др., се заплаща 3 лв/м
2
 за месец, но не по-малко от 36 лв за година. 

Изчислява се площа на елемента носещ рекламата. 

 

 §12. Чл.19 се променя както следва: 

Чл.19. За фирмени знамена, вертикалните и хоризонталните транспаранти (през и 

успоредно на сградите, по улици и площади) се заплаща по 2 лв/ден. 

 

 §13. Текстът на чл.20 се редактира и придобива следния окончателен текст: 

Чл.20. За „Печатна реклама” се заплаща по 0.20 лв/бр. 

 

 §14.  Текстът на чл.21 се изменя както следва: 

Чл.21. За озвучителни тела се заплаща по 20 лв/месец. За поставяне на РС 

неупоменати в настоящия раздел, цената се определя от лицензиран оценител, като 

разходите по оценката се заплащат от собственика на РС. 

 

 §15.  Чл.24 придобива следната редакция: 

Чл.24. (1) Вече поставените РС, се привеждат в съответствие с изискванията на тази 

наредба в 30-дневен срок от влизането ú в сила, след което им се издава разрешение за 

поставяне. 



 (2) РС поставени в нарушение на изискванията на тази наредба РС, се премахват 

(демонтират) от собственика им или от общината. 

 (3) Разходите по премахване (демонтиране) на РС се заплащат от собственика му. 

 (4) РС които са премахнати (демонтирани) от общината, се съхраняват в продължение 

на 30 дни от премахването (демонтирането) им, след което се унищожават. Собственикът на 

такива РС не се обезщетява. 

 

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ:                                 10  ЮНИ  2013 ГОДИНА 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ:          24 ЮНИ 2013 ГОДИНА (ВКЛ.) 

 

ДАТА НА ПРЕМАХВАНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА  

НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ:                                                     25 ЮНИ  2013 ГОДИНА 

 


