
ПРОЕКТ 

НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004 година за рекламната дейност на 

територията на Община Сливо поле на Общински съвет – гр.Сливо поле 

 

 

 

 МОТИВИ: Настоящите изменения и допълнения са необходими поради 

измененията в Закона за устройство на територията и в някои 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. 
      

 

Чл.4 в точка 1. Рекламно съоръжение поставено на самия търговски обект и по-точно на 

прилежащите му: фасади, витрини и врати. 

 

Чл.6. След поставянето на РС собственикът му е длъжен да поправи евентуалните повреди 

нанесени на недвижима и движима собственост (покриви, калкани и др. части на сградите, 

стълбове, фургони и др.) и земни площи (градини, паркове, тротоари, улици, паркинги и др.), 

настъпили вследствие на монтажа (изпълнението) на рекламния обект. Обезщетение на 

собственика на повредената вещ или имот се допуска само след неговото писмено съгласие с 

нотариално заверен подпис, в което се вписва и получената от него сума. 

 

Чл.9. (1) За разполагането на РС на територията на община Сливо поле  се заплаща право 

за поставяне, като дължимите за това суми се определят по следния ред: 

 1. Когато имотът или вещта на която се поставя РС е общинска собственост, сумата се 

определя съгласно Раздел V от настоящата Наредба. 

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

юридическо лице, сумата се определя с писмен договор сключен между страните с нотариално 

заверени подписи. 

 (2) Свободно стоящите РС се поставят на територията на общината по одобрена от 

главния архитект схема. В останалите случай лицата, желаещи да разположат свободно стоящи 

РС, представят на главния архитект схема за одобряване. 

 (3) Схемите са публично достъпни в сградата на дирекция “Общинска собственост и 

устройство на територията”. 

 

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

поле въз основа на одобрени от компетентните общински органи проекти/схеми, след 

сключване на договор със собственика на имота/вещта и след заплащане на 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/вещта, на която ще се постави РС, е община Сливо поле, 

договорът се сключва с кмета на Община Сливо поле без решение на Общински съвет. 

 (3) Когато собственикът на имота/вещта е друго лице, договорът се сключва между него 

и собственика на РС, като подписите се заверяват нотариално. В общината се предоставя 

оригиналът на договора или копие с нотариална заверка за вярност с оригинала. 

 (4) Таксата за разрешение за поставяне по чл.10, се заплаща от всички собственици на 

РС, включително когато те са поставени върху имот/вещ, която е тяхна собственост. 

 (5) РС се премахват от собственика им и за негова сметка в едномесечен срок от 

прекратяване дейността на обекта, за който са били предназначени. При неизпълнение на това 
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задължение, правото да премахнат съществуващото РС придобива упълномощено от Кмета на 

общината лице или звено от общинската администрация, за сметка на собственика на РС. 

 (6) Собствениците на РС носят цялата отговорност за причинени от тях щети на 

собственика на имота/вещта или на трети лица. 

 

В чл.11 точка 2. За разполагане върху общински имоти/вещи на РС – собственост на 

физически и юридически лица, които спонсорират общински мероприятия. Дарената сума или 

нейният еквивалент на предоставена за мероприятието вещ, услуга и др. следва да надвишава 

дължимата такса за разрешение за поставяне и право за поставяне на РС. След приключване 

на мероприятието РС се премахва в срок до една седмица. В този случай кмета на община Сливо 

поле сключва договор за дарение без решение на Общински съвет – гр.Сливо поле. 

 Нова т.3. За разполагане върху общински имоти/вещи на РС – собственост на 

юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. 

 

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

на община Сливо поле. Към него се прилага проект/схема за одобряване (ал.2 на чл.9 и ал.1 на 

чл.10) – по преценка на главния архитект на общината и договора по ал.2 или ал.3 на чл.10 от 

настоящата Наредба. Главният архитект определя обема и съдържанието на проекта/схемата 

(ако са необходими) за всеки конкретен случай, като изискванията на чл.13 от настоящата 

Наредба са задължителни и минимални. 

 (2) Когато имота/вещта е в съсобственост договорът се подписва от всички 

съсобственици. 

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

 

В чл.13. точка 2. Фасадно решение – графично и с коти, поставянето на РС (ако е 

необходимо); 

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

проводи (ако е необходима). 

 

Чл.21. За поставяне на РС неупоменати в настоящия раздел, цената се определя от 

лицензиран оценител, като разходите по оценката се заплащат от собственика на РС. 

 

Нов §3. „Свободно стоящи РС” са тези, които носят сами себе си (собственото си тегло), 

т.е. не са прикрепени към земя, фасада на сграда, стена, покрив, колона, стълб, витрина и др. 

подобни. 

 

 

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ:                                 02 АПРИЛ 2013 ГОДИНА 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ:             15 АПРИЛ 2013 ГОДИНА (ВКЛ.) 

 

ДАТА НА ПРЕМАХВАНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА  

НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ:                                                     16 АПРИЛ 2013 ГОДИНА 


