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ОТНОСНО: Приемане на първо четене  на Наредба за рекламата, 

рекламната дейност , осъществявани на територията на  
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Н А Р Е Д Б А  

 

ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА    В РА ЦА 

 

 

 

Раздел I 

 Общи положения 

 

 Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за разпространяването на 

територията на Община Враца на информация със средствата на външната реклама, надписите, 

информационно-указателните табели и другите видове рекламни елементи, разположени върху 

недвижими имоти и външни пространства.  

Чл.2. (1) По смисъла на Наредбата: 

 1. “Външна реклама” е всеки текст, обемна форма или изображение, поставени върху 

недвижими имоти /сгради, улици, площади, тревни площи/, върху и чрез транспортни средства, 

предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска 

цел. 

 2. "Надпис" е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда, 

съоръжение или преместваем търговски обект. Надписът е свързан с функцията или 

предназначението на даден обект. 

 3. "Информационно-указателна табела" е всеки текст, обемна форма или изображение, 

указващи местоположението на обект, сграда или друг имот. 

 4. “Фирмен тотем” е обемна или пластична форма, одобрена по съответния ред като 

фирмен корпоративен проект. Фирменият тотем се поставя в непосредствена близост до обект 

на фирмата. 

5. Флажни рекламни материали са фирмени знамена, вертикални и хоризонтални 

транспаранти /през и успоредно на сгради по улици и площади/ с изключение на национални 

флагове и на знамената на политическите партии и обществените организации, поставени пред 

или над клубовете им. 

6. “Афишна колона” и “Информационно табло” са съоръжения за разлепване на плакати 

и/или афиши, информиращи обществеността за предстоящи културни, спортни, хуманитарни и 

др. подобни мероприятия. 

7. Други видове външна реклама – рекламни балони; реклама, осъществявана във 

въздуха, разпространявана от всякакви летателни апарати; със специализирани рекламни 

автомобили; върху превозни средства; промоции, осъществявани на територията на Община 

Враца.  

(2) За краткост елементите, представляващи изброените в ал. 1 понятия, ще бъдат 

наричани рекламно-информационни елементи (РИЕ). РИЕ не са “строежи” по смисъла на § 5, т. 

38 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

 

 Раздел II 

 Общи изисквания 

 Чл. 3.  (1) Всички РИЕ, независимо от техния вид, трябва: 

 1. да са изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и др. атмосферни условия, 

съгласно изискванията на действащите стандарти; 

 2. да са пожарообезопасени, ако са светещи или осветени; 

 3. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние от собственика им; 

            (2) Върху всички РИЕ над 3 кв.м. задължително се отбелязват името, адресът и 

телефонът на собственика им. 

 Чл. 4. При разполагане на РИЕ е недопустимо:  

1. да се нарушават нормалните условия за обитаване на градската среда, включително 

произвеждане на вибрации, шум и светлина над допустимите норми; 

 2. да се застрашава безопасността на движение; 



3. да се закрива друго РИЕ, лицето на търговски, жилищен или  обществен обект;  да се 

затруднява подхода към него, както и да се възпрепятства свободното преминаване на превозни 

средства и пешеходци. 

 Чл. 6. Всички фирмени наименования и РИЕ на територията на Община Враца се 

изписват задължително на български език и може да се дублират на чужд език, с размер на 

шрифта, не по-голям от българския. Чуждоезичният текст задължително се разполага под 

българския, когато текстовете са изписани един над друг, когато са изписани един до друг 

чуждоезичният текст се разполага след българския. Чуждоезичният текст на българските 

наименования задължително се изписва при спазване на правилата за транслитерация. 

 (2)  Изключение за изобразяване по начина, по който са регистрирани, се допуска само 

за търговска марка или фирмен знак /лого/, по смисъла на Член. 9 ал.1 от Закона за марките и 

географските означения регистрирани в Патентното ведомство или регистрирани от 

Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, по реда на 

Мадридската спогодба.  

Чл. 7. (1) Не се разрешава: 

 1. поставянето на РИЕ върху сграда, съоръжение или друг имот без писмено съгласие на 

собственика, както и върху сгради и съоръжения в режим, определен с друг закон; 

2. поставянето в обхвата на пътя на РИЕ с форма, цвят, съдържание и символи, 

наподобяващи пътни знаци или други средства за сигнализиране на пътищата, или пречат за 

тяхното възприемане. 

3. извършването на политическа агитация чрез РИЕ, освен за кампаниите за 

провеждане на избори; 

 4. пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или 

етническа нетърпимост; 

 5. използването на националното знаме за фирмена реклама.  

 (2) Забранява се  рекламирането на: 

1. наркотични и психотропни средства; 

 2. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в 

специални нормативни актове; 

 3. тютюн и тютюневи изделия; спиртни напитки в нарушение на чл.55, ал. 2 от ЗЗ; 

 5. порнографски материали; 

 6. оръжия; 

 7. определена религия или религиозна общност. 

 (3) Не се разрешава разполагането на РИЕ, които: 

 1. съдържат заблуждаваща или непочтена реклама ; 

 2. рекламират несъществуващи качества на стоки или услуги или приписват 

несъществуващи недостатъци на стоки или услуги на конкурентите. 

 

 Раздел III 

ВЪНШНА РЕКЛАМА 

Чл. 8. Външна реклама на територията на Община Враца е: 

(1) крайпътна реклама, трайно неподвижно закрепена на терена, върху ел. стълбове, 

автомобилни подлези и надлези, светещи рекламни касети, светещи касети, светещи колони, 

дисплеи, премостващи съоръжения, рекламни пана върху огради.  

 (2) реклама върху калкани (монтирани съоръжения или изрисувани стени) и покриви на 

сгради; 

 (3) реклама към градския партер: офиси, магазини, заведения за обществено хранене и 

др. обекти с обществени или обслужващи функции, разположени перпендикулярно или 

успоредно на фасадата; 

 (4) реклама върху временни строителни огради; 

 (5) реклама върху общински терени с кампаниен характер – промоции, раздаване на 

рекламни материали, листовки и др. 

 (6) реклама със специализирани рекламни автомобили или такива, пригодени да носят 

реклама. 

 (7) реклама върху превозни средства.  



 (8) реклама от въздух, включваща полети на всякакви летателни апарати за 

разпространяване на рекламни съобщения, за изписване на знаци в небето, за теглене на 

плакати и/или флагове, както и за други публични представяния във въздуха. 

Чл. 9. Върху рекламно съоръжение, монтирано върху имот-общинска или държавна 

собственост задължително се изписват  името и телефонът на юридическото или физическо 

лице, на което е издадено разрешението за поставяне.  

Чл. 10. Върху рекламно съоръжение, монтирано върху частен имот задължително се 

изписват адресът и телефонът на юридическото или физическо лице, на което е издадено 

разрешението за поставяне. 

 Чл. 11. Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на 

територията на Община Враца както следва: 

 1. върху сгради, обявени за паметници на културата и охраняемите зони, освен за 

случаите, разрешени от Комисията по градски дизайн и реклама/КГДР/. 

 2. върху скулптурни паметници и др.  елементи на декоративната пластика, както и във 

визуалния обсег на възприятието им; 

 3. върху фасадите, оградите и територията на детски градини, училища и читалища; 

 4. на територията на природни забележителности и резервати; 

 5. на територията на национални и градски паркове, с изключение на периферните им 

части, граничещи с пътната мрежа; 

 6. върху всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност; 

 7.  върху фасади на жилищни сгради, с изключение на случаите разрешени от КГДР  

 8. върху ажурни и декоративни огради; 

 9. върху стени на гробищни паркове, както и в самите тях; 

 10. върху стълбове на далекопроводната електрическа мрежа; 

 11. върху стълбове от системата за регулиране на движението по пътищата; 

12.  върху сгради на представителните държавни и общински институции. 

 

 Раздел IV 

 РИЕ към  елементите на градското обзавеждане  

 Чл. 12. Разполагането на РИЕ към павилионите се разрешава само на определените за 

това места по одобрения проект и са с единична площ до 2 кв.м. 

Чл. 13. Съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви,некролози и др. подобни 

се поставят само на определените за това места – афишни колонки, информационни табла и др. 

  

 Раздел V 

 Надписи  

Чл. 14. Надписът е неразделна част от архитектурния облик на сградата или обекта и се 

одобрява с проекта. Той може да оформя издатина на фасадата на сградата или стената на 

обекта не повече от 0.25 м. 

Чл. 15. (1) Върху козирките над партерните етажи на жилищни и нежилищни сгради 

могат да се монтират надписи с височина до 1 метър с писменото съгласие на собственика на 

сградата, респективно съгласие на Общото събрание на Етажната собственост, взето по 

съответния ред. 

(2) Надписите по ал.1 не могат да закриват прозорци на фасадата и да надвишават 

подпрозоречния парапет, респективно балкона на първия жилищен етаж. 

(3) Надписи по ал.1 не се монтират без съгласието на непосредствено засегнатите 

собственици. 

Чл.16. Върху нежилищни сгради може да се разполагат надписи вертикално по фасадата 

на сградата, пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона 

или прозоречния парапет. 

Чл. 17. Надписът се премахва от собственика (ползвателя) и мястото се привежда в 

първоначалния му вид в срок до една седмица след прекратяване на дейността в обекта, за 

който е предназначен. 

 

 Раздел VI 



 Рекламни информационно-указателни съоръжения 

Чл. 18. Информационно-указателни табели по унифициран проект се разполагат върху 

електрически стълбове. Те изключват указателните знаци, описани в Закона за движение по 

пътищата и Правилника за неговото прилагане. Вертикалният им ръб, ориентиран към 

уличното платно, е на разстояние не по-малко от 0,50 м от края на уличното платно, а долният 

хоризонтален – на височина не по-малко от 2,50 м. от нивото на терена.  

 Чл. 19. При липса на възможност за траен монтаж  може да се разреши разполагането 

върху тротоара на преносими информационно-указателни табели по одобрен проект.  

Чл. 20. Информационно-указателни табели по индивидуален проект на собствен 

носител се разполагат в случаите, когато в близост до избраната локация няма подходящи 

електрически стълбове. Проектите за тези съоръжения се разглеждат от КГДР. 

Чл. 21. Информационно-указателно съоръжение на корпоративния дизайн тип “Фирмен 

Тотем” и “Фирмен флаг” се разполага в непосредствена близост до обекта, чието 

местонахождение указва. Проектите за тези съоръжения се разглеждат от КГДР. 

Чл. 22. (1)Към всеки обект може да се монтира до 1 бр. РИЕ, напречно разположен на 

фасадата или съоражението, като долният хоризонтален ръб е на височина не по-малко от 2.50 

м от нивото на терена, а вертикалният ръб е на не по-малко от 0.50 м от уличното платно. 

(2) Надписите по витрините на обектите не могат да заемат повече от 25% от 

витринната площ. 

 Раздел VII 

 РИЕ с временен характер 

 Чл. 23. (1) Унифицирани рекламни елементи с временен характер се разполагат между, 

респ. върху електрически стълбове. Те се монтират за срок не по-дълъг от един месец. 

 (2) Транспаранти могат да се монтират и между собствени носители, монтирани по 

одобрени от КГДР  проекти.  

 Чл. 24. Върху сгради могат да се разполагат временни надписи по одобрени от 

компетентните органи проекти за мероприятия, които се извършват в сградата. 

 Чл. 25. Не се разрешава разполагането на транспаранти над уличното платно и над 

тротоарите, с изключение на пешеходните зони. 

 Чл. 26. Безплатно разполагане на транспаранти и хоругви се разрешава по изключение 

със заповед от кмета на Общината във връзка със събития от общоградски, национален или 

международен характер без търговска цел. 

  Чл. 27. Рекламно-информационни елементи с временен характер (транспаранти и 

хоругви) се демонтират в срок от 24 часа след изтичане срока на договора, за сметка на 

получилия разрешение за поставянето им. 

 

 Раздел VIII 

 Реклама върху или чрез превозни средства 

 Чл. 28. Върху превозни средства може да се поставя реклама въз основа на одобрени от 

КГДР към УТ проекти и сключен договор за право на разполагане на РИЕ със собственика на 

превозното средство.  

Чл. 29. Рекламна дейност със специализирани рекламни автомобили или с такива, 

пригодени за извършване на рекламна дейност, се осъществява на територията на Общината 

след одобряване на проекта за рекламната част на автомобила от КГДР и въз основа на 

сключен договор за наем с Община Враца за времето на движение и престой на общинска 

територия.  

  Чл. 30. Специализираните рекламни автомобили и такива, приспособени да извършват 

рекламна дейност, нямат право да паркират на разстояние по-малко от 30 м от стационарни 

рекламни съоръжения. Изключение се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона 

за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития - с разрешение на 

кмета на Общината, за което се уведомява началника на пътната полиция. 

 

Раздел IХ 

 Ред за разполагане 



 Чл. 31. (1) Рекламно-информационни елементи се разполагат на територията на Община 

Враца въз основа на одобрени от компетентните органи схеми, проекти и издадени разрешения 

за поставяне. Разрешенията за поставяне се издават след: 

                 т.1.1 за имоти , сгради и съоражения собственост на физически или юридически лица-

представяне на съгласие в писмена форма на собственика на имота, сградата или съоръжението, 

респ. на Общото събрание на Етажната собственост.В случаите, в които Общината е етажен 

собственик се прилага и копие от изпратена покана до Общината за участие в събранието и 

сключен договор за  поставяне с Кмета на Общината или упълномощено от него лице. За 

поставяне на РИЕ върху тези имоти се заплаща само право на поставяне. Цената на правото на 

поставяне по тези договори се заплащат в приход на Общината.. 

   т.1.2  за имоти и съоръжения общинска собственост – след приключване на 

процедурите по чл. 19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС-Враца. 

                т.1.3 Цената на правото на поставяне по тези договори се внасят в приход на 

Общината.  

                  (2) Не се издава разрешение за поставяне за РИЕ с площ до 3 кв. м. и тези по смисъла 

на чл.2, ал.(2), т. 5 и 7.  

                 3) Схеми за поставяне на РИЕ над 3 кв. м. се одобряват по реда на Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Враца. 

               Чл. 32. (1) Молби за одобряване на проекти за разполагане на РИЕ върху имоти, сгради 

и съоръжения – собственост на физически, юридически лица или държавна,за  надписи по 

фасади на нежилищни сгради (с изключение на надписи по градския партер) и рекламни 

елементи върху калкани на сгради се отправят в писмена форма до Главния архитект на 

Община Враца. 

 (2) Молби за разполагане на РИЕ се отправят в писмена форма до Главния архитект на 

Общината, в случаите на реклама върху временни строителни огради. 

 (3) Молби за разполагане на унифицирани информационно-указателни табели и 

унифицирани рекламно-информационни елементи с временен характер /транспаранти и 

хоругви/ се отправят в писмена форма до Гл.Архитект на Общината. Молбите се придружават 

от художествен проект, ситуационна скица, фотомонтаж, за фирми – Удостоверение за 

актуално правно състояние от Агенция по вписванията или съдебната регистрация, 

удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, БУЛСТАТ и удостоверение за 

данъчна регистрация, а за физически лица ЕГН, номер на личната карта, постоянен и настоящ 

адрес и телефон за връзка както за физически, така и за юридически лица.  

 (4) Молби за използване на специализирани рекламни автомобили и такива, 

приспособени да извършват рекламна дейност, на територията на Общината се отправят до 

Главния архитект на Общината. Те се придружават от проект на рекламния модул и посочен 

срок на рекламната кампания.    

 (5) Молби за извършване на рекламна дейност върху общински терени с кампаниен 

характер или реклама от въздух се отправят до Главния архитект  на Общината. В тях се 

посочва точното място и времетраене на кампанията, както и вида на разпространяваните 

рекламни материали. За срока на кампанията се сключва договор за поставяне с Кмета на 

Общината или  упълномощено от него лице. 

 (6) Молби за монтаж на временни надписи върху сгради се отправят до Главния 

архитект на Общината.За срока, визиран в молбата, се сключва договор за поставяне с Кмета на 

Общината или упълномощено от него лице. 

 (7) Молби за монтаж на рекламни, информационни елементи и надписи към градския 

партер се отправят до Главния архитект на Общината. Кметът на Общината или упълномощено 

от него лице разрешава съответния монтаж. 

 (8) Молби за монтаж на рекламни тенти и поставяне на рекламни чадъри към 

търговските обекти се отправят до Главния архитект  на Общината. 

 (9) Молби за разполагане на РИЕ по превозни средства се отправят в писмена форма до 

Главния архитект на Общината. За разполагането на съоръженията се сключва договор за 

поставяне между собствениците на превозните средства и Кмета  на Общината или 

упълномощено от него лице.  



              10) Разполагането на РИЕ върху имоти, съоръжения и превозни средства, собственост 

или ползвани от  търговски дружества с повече от 50 % общинско участие се извършва въз 

основа на договор за поставяне, който се сключва от ръководителя на съответното дружество 

при спазване изискванията на тази наредба. 

             11) Договорите за поставяне се изготвят от отдел Управление на общинската 

собственост при Община Враца 

             12) Цената на правото на поставяне се внася в приход на Общината в размерите 

установени с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги и права на територията на община Враца на Общински съвет-Враца.  

 Чл. 33. (1) Молбите за разполагане на РИЕ по чл. 32, ал. 1 се придружават от: 

 1. скица на имота, документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие 

на собственика на имота, сградата или съоръжението, където ще се разполагат РИЕ; 

 2. проектна документация; 

 3. за фирми – Удостоверение за актуално правно състояние от Агенция по вписванията 

или съдебната регистрация, удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, 

БУЛСТАТ и удостоверение за данъчна регистрация, а за физически лица ЕГН, номер на 

личната карта, постоянен и настоящ адрес и телефон за връзка както за физически, така и за 

юридически лица; 

 (2) Съгласието по ал. 1, т. 1 се дава: 

 1. от ведомството или организацията, стопанисващи имота, при имоти държавна 

собственост; 

 2. от ръководителя на съответното предприятие, организация и др. при имоти, 

притежавани от юридически лица; 

 3. при сгради в режим на етажна собственост при спазване изискванията на 

ПУРНЕС/Закона за етажната собственост/: протокол от общото събрание на ЕС за избор на 

председател на ЕС и протокол от общото събрание на ЕС с взето решение за разполагане на 

РИЕ. 

4. от физическото лице, собственик на имота, сградата или съоръжението; 

 Чл. 34.  Молбите за разполагане на РИЕ по чл. 32, ал. 2 се придружават от: 

 1. проектна документация; 

 2. за фирми - Удостоверение за актуално правно състояние от Агенция по вписванията 

или съдебната регистрация, удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, 

БУЛСТАТ и удостоверение за данъчна регистрация, а за физически лица ЕГН, номер на 

личната карта, постоянен и настоящ адрес и телефон за връзка както за физически, така и за 

юридически лица.  

 Чл. 35. Проектната документация по чл. 33 и чл. 34 включва: 

 1. ситуационно решение върху кадастрален лист с отбелязани съседни вече  монтирани 

РИЕ, доколкото има такива; 

 2. архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб; 

 3. снимки, колажи, фотомонтажи и др.  материали, доказващи адаптацията на РИЕ в 

градската среда, посочващи и съседни вече монтирани РИЕ, доколкото има такива; 

 4. конструктивен проект; 

 5. инсталационен проект за ел.  част в случаите на светлинна реклама; 

 6. обяснителна записка 

 Чл. 36. Проектните документи по чл. 35 се представят в три екземпляра, изработени и 

авторизирани от правоспособен архитект, художник и инженер. 

Чл. 37 Проектите за крайпътна реклама се съгласуват с общинската комисия по 

безопасност на движението. 

Чл. 38. Проектите за РИЕ по чл. 32, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 се комплектоват съобразно 

указанията на КГДР по предложение на Главния архитект на Общината. 

 Чл. 39. (1) Постъпилите молби с проектна документация се разглеждат от КГДР, която 

дава предложение на Главния архитект за одобряване /респективно отказ/ на проекта. Главният 

архитект следва да се произнесе в месечен срок от постъпване на искането за разполагане на 

РИЕ. 



 Чл.40 Главния Архитект предоставя на вносителя  писмен отговор със становището на 

КГДР, в частта отнасяща се за съответния обект. 

  Чл. 41. Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на РИЕ, 

когато: 

 1. РИЕ не отговарят на изискванията на закона, други нормативни актове, както и на 

настоящата наредба; 

 2. заявителят е извършил нарушение на изискванията, респективно забраните  на тази 

наредба, или сключените с общината договори и не го е отстранил. 

 3. вече има издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху или в 

непосредствена близост до мястото, посочено от заявителя или е постъпила друга молба с по-

ранна дата за разполагане на РИЕ върху същото място; 

 4. заявеният РИЕ не се вписва в прилежащия градски архитектурен дизайн; 

 5. РИЕ вече е монтиран без разлеждани и одобрени проекти от КГДР. 

 Чл. 42. Проекти за вече монтирани РИЕ не се разглеждат от КГДР и РИЕ подлежи на 

премахване след изтичане на срока по параграф 1 ал.2 от ПЗР на тази наредба. 

            Чл.43. Коректността на извършения монтаж (при липса на монтаж – на изпълнението) по 

отношение параметрите на одобрения проект се удостоверява с констативен протокол, 

подписан от представители на собственика на РИЕ и на Главния архитект на Общината и се 

документират чрез фотозаснимане. 

 Чл. 44. В общинската администрация се създава към Главния архитект регистър на 

одобрените проекти и издадените разрешения за поставяне на РИЕ, към който се съхраняват 

копия от същите, който се води от длъжностно лице от съответната техническа служба. 

 Чл. 45. Съвкупността от разположенията на рекламните съоръжения за крайпътна 

реклама с одобрени проекти съставят единна “Градска схема” за разполагане на рекламни 

съоръжения. Последващи одобрени проекти на рекламни съоръжения за крайпътна реклама 

допълват със своите разположения градската схема. 

РАЗДЕЛ Х  

ОРГАНИ, ОСИГУРЯВАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ 

Чл. 46. Главният архитект след изготвяне на протокол от КГДР: 

1. Одобрява схемите за поставяне на РИЕ над 3 кв.м. 

2.Съгласува и одобрява проектите по чл. 2 за РИЕ над 3 кв. м.,съобразно решението на КГДР 

изразено в протокола. 

3 Издава разрешения за поставяне на РИЕ, на основание сключените договори., в срок от 14 

дни от депозиране на комплектованите материали или отказ. 

Чл. 47. 0бщина Враца събира сумите за право на поставяне на РИЕ, на основание сключените 

договори с рекламодателите. 

Чл. 48. Началник отдел “УТ” 

1. Приема, внася и съгласува проектите за РИЕ в КГДР. 

2. Одобрява проектите по чл. 2 до 3 кв. м. и 3 кв. м. 

Чл. 49. Специалисти УТ са задължени да: 

1. Издават скица с нанесени подземни проводи, за проучване или проектиране на РИЕ; 

2. Предоставят допълнителна информация за одобрената от главния архитект схема за 

поставяне на РИЕ; 

Чл. 50. Към общинска администрация Враца се създава постоянно действащ колективен орган 

Комисия по градски дизайн и реклама. Състава на  КГДР  и реда за работата и се утвърждава 

със заповед на кмета на Община Враца. В Комисията се включват двама общински 

съветници, избрани след решение на Общинския съвет.  Комисията разглежда внесените от 

Главния архитект / Началник отдел “УТ”/ проекти за РИЕ. 

 

 Раздел ХI 

 Контрол и административно-наказателни разпоредби 



 Чл.51. Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява Кмета на 

община Враца или от Зам.-кмет по устройство на територията и строителството и други лица, 

упълномощени от Кмета на Община Враца. 

Чл.52.(1) Лицата, разположили РИЕ на терен – общинска собственост в нарушение на 

изискванията на тази наредба, се наказват с парична глоба, а неправомерно поставените РИЕ се 

демонтират от Община Враца за сметка на собственика на РИЕ. 

(2) При констатиран незаконно поставен РИЕ върху частен терен, сграда или 

съоръжение от друго лице със съгласието на собственика, глобата по ал. 1 се налага и на 

лицето, неправомерно поставило РИЕ. 

(3) Ако РИЕ е поставен неправомерно върху частен терен, сграда или съоръжение, без 

съгласието на собственика на имота, и лицето, извършило неправомерния монтаж, е известно, 

посочените в ал.1 наказателни мерки се прилагат само спрямо лицето, неправомерно поставило 

РИЕ 

(4) Ако РИЕ е поставен неправомерно върху частен терен, сграда или съоръжение, без 

съгласието на собственика на имота, и лицето, извършило неправомерния монтаж, е 

неизвестно, РИЕ се демонтира от упълномощено от Кмета общинско дружество, чрез 

извършване на съответното възлагане. 

Чл.53 (1)Наказват се с глоба в размер от 200 до  500 лв., ако РИЕ е с размер над 3 кв.м., 

и от 100 до 200 лв., ако РИЕ е с размер 3 кв.м или по-малък от 3 кв.м. лицата: 

1. поставили РИЕ (извън РИЕ по раздел VII) върху общински терен, сграда или 

съоръжение, в нарушение на изискванията и забраните на настоящата Наредба, както и в 

случай, че не го демонтира в указания срок  за доброволно изпълнение. 
2. Неизпълнили писмено нареждане или предписание на административен орган 

респективно служители на общината /или общинско дружество/  реда на настоящата Наредба. 

(2) Ако лицето по ал. 1 е поставило повече от един РИЕ, наказанията се налагат за всяко 

едно съоръжение поотделно. 

Чл.54 (1) Актовете по установяване на административни нарушения се съставят от 

упълномощени служители от общинската администрация. Въз основа на актовете Кметът на 

Общината, или ресорният Заместник – кмет по устройство на територията и строителството  

издават наказателни постановления за налагане на предвидените санкции. 

(2) С наказателното постановление се налага санкция – глоба , в размер установен от 

чл.53 и съобразно тежестта на извършеното нарушение 

(3) Служителите от Общината /общинско дружество/ изпращат преписката на Дирекция 

„Устройство на територията, строителство и екология" за съставяне на констативен протокол 

/становище/ за премахване на РИЕ. Ако при извършена проверка се установят  неправомерно 

поставени РИЕ, същите съставят констативен протокол за резултата от проверката и сезират 

Кмета за упражняване на правомощията по чл.54. 

(4) Отделно от наказателното постановление упълномощените от Кмета на Общината 

служители, могат да издават предписание за преустановяване на извършваното нарушение в 

определения от тях срок . 

Чл.55 РИЕ подлежат на премахване когато: 

1. Са поставени в нарушение на изискванията и забраните, визирани в настоящата 

наредба 

2. Са поставени без необходимите одобрени проекти и/ или без разрешение за 

поставяне. 

3. Са поставени в отклонение от одобрените проекти и/ или разрешение за поставяне. 

4. Издаденото разрешение за поставяне е с изтекъл срок. 

5. Са поставени в чужд недвижим имот без правно основание или правното основание  

на разрешението им за поставяне в чужд недвижим имот е отпаднало 

6. При неплащане на наемната цена за повече от два месеца. 

7. Не са извършени в указания срок направените предписания по чл.54 ал.4.  

8. Служат за реклама, която е нормативно забранена. 

Чл. 56 (1) Кметът на Общината разпорежда премахване на РИЕ въз основа на 

констативен протокол съставен от длъжностни лица от Дирекция ”Устройство на територията, 

строителство и екология" при Община – Враца 



             (2) РИЕ се демонтират принудително от упълномощено от мета  общинско дружество, 

след извършване на съответното възлагане, за сметка на собственика. Премахването на РИЕ и 

освобождаването на имота – когато е общинска собственост става за сметка на нарушителя.  

             3.  Когато РИЕ са с неизвестен собственик премахването се извършва по реда на ал.1 и 

ал.2.   

 Чл.57. Лица, поставили неправомерно РИЕ с временен характер (транспарант, хоругва и 

др.), се наказват с глоба от 100 до 500 лв,  

Чл.58. Лица, поставили неправомерно РИЕ към градския партер, се наказват с глоба от 

100 до 200 лв. 

Чл. 59 Лица, използващи неправомерно в нарушение на чл. 30 специализирани 

рекламни автомобили или такива, пригодени да извършват рекламна дейност, се наказват с 

глоба от 100 до 500 лв. 

Чл. 60 (1) Лица, извършили разрешен монтаж (разрешено изпълнение при липса на 

монтаж) в отклонение от параметрите на одобрения проект, констатирано с протокол по чл. 43, 

се наказват с глоба до 200 лв. и им се дава срок от 5 дни за корекция на монтажа 

(изпълнението). 

(2) На лицата по ал. 1, не изпълнили в срок даденото предписание, удостоверено с 

констативен протокол, се налага втори път същата глоба, разрешението за поставяне се обявява 

за невалидно, а в случай че има договор с Общината, същият се прекратява едностранно. 

Чл. 61 (1) Лица, поставили безплатни обяви по чл. 13 на непредвидени за целта места, 

се наказват с глоба до 100 лв. поотделно за всяка една обява.  

(2) Ако лицата, поставили РИЕ по ал. 1, са неизвестни, глобата се налага на лицата, 

организатори на мероприятията, рекламирани в обявата. 

 Чл. 62 (1) Служителите от Дирекция” Устройство на територията, строителство и 

екология” и Отдел „Общинска собственост” при Общината са длъжни да предоставят на 

контролните органи информация за самоличността на собствениците на недвижими имоти, 

върху които са поставени РИЕ в отклонение от правилата за разполагане, предвидени в 

настоящата наредба.  

  (2) Информацията по ал.1 се дължи в срок до три дни от постъпване на запитването. 

Чл. 63. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

      § 1. (1) Договорите за наем с Община Враца за поставяне и експлоатация на РИЕ се 

сключват в лева по цени, предвидени в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца. 

       (2) Всички собственици на РИЕ се задължават в шестмесечен срок от влизане в сила на тази 

наредба да представят в Община Враца на Главния архитект необходимите документи за 

поставяне на РИЕ с оглед привеждането им в съответствие с наредбата. 

     §2. (1) Всяка година до края на м. Февруари се актуализира цялостната схема на 

преместваемите обекти на територията на Общината, като се включват и РИЕ с площ над 3 

кв.м. и се внася за одобряване  от Общинския съвет.  

 (2) След приемане на настоящата наредба действията предвидени в ал.1 се извършват в 

месечен срок. 

     §3 Допълва чл. 51 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги и права на територията на община Враца приета от Общински съвет-Враца със 

следните  нови услуги и права и  цени за предоставянето им: 

т.95. Цени за заплащане право на поставяне на РИЕ: 

1.За големогабаритни РС от тип билборд –базова цена 20.00 лв./кв.м/месечно 

2. за използване на автомобил с високоговорител за рекламна цел – 25, 00 лв./ денонощие; 

3. за провеждане на рекламно шествие – 35, 00 лв./денонощие; 

4.  за реклама върху транспарантни ленти – 120, 00 лв./месец; 

5. за рисувана реклама на калканни стени – 0, 40 лв./на кв.м./месечно; 



6. за разполагане на РС върху табла, огради, стени, калкани, фасади, покриви, витрини и др. 

(Градски партер) – 4, 20 лв. до един кв.м./месечно; 50, 40 лв. но година с изключение на 

голямогабаритни РС тип билборд; 

7. за фирмени указателни табели с примерно съдържание - име на фирмата, инициали, запазен 

знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и други, подвижни или 

на самостоятелни стойки, разположени на общински площи /тревни пространства, тротоари/ - 

15, 00 лв. до един кв.м./месечно; 

8. за разполагане на светлинни РС /от собствен ел.източник/ върху табла на огради, стени, 

калкани, фасади, покриви, витрини и др. - 5, 00 лв. до един кв.м./месечно; 60, 00 лв./година; 

9. за светлинни РС /от собствен ел. източник/ на самостоятелни стойки, разположени на 

общински площи /тревни пространства тротоари и др./ - 30, 00 лв.кв.м./месечно; 

10. за реклама на флажни елементи /знамена на самостоятелни стойки, фасади, стълбове и др./ - 

4, 00 лв. за брой на месец до 2 кв.м. 

11. За информационни РС, тип “Тотем” – 20.00 лв/кв.м месечно 

12. За извършване на реклама чрез балони, дирижабли и други – 100.00 лв./ ден. 

т.96. Цени за рекламни услуги: 

1. монтаж на 1бр.винтил върху билборд тип „Пиза” или друг тип с монтирани опъвателни 

устройства – 20 лв. 

2. Поставяне на постер, отпечатан върху самозалепващо фолио на билборд или друго рекламно 

съоръжение с твърдо дъно – 3,00 лв./ кв.м 

3. Залепване на хартиен пострер с лепило върху рекламно съоръжение с твърдо дъно – 2,00 

лв./кв.м 

4. Залепване на хартиен постер върху плат и монтаж върху билборд тип “Пиза” – 4.00 лв./ кв.м 

5. Монтаж/демонтаж и смяна на рекламни съоръжения върху стълбове от електрическата и 

контактната мрежа: 

до 1 кв. м – 12,00 лв. 

над 1 кв.м – 18.00 лв. 

6. Монтаж и демонтаж на 1 бр. траспарант – 25,00 лв. 

7.Монтаж и демонтаж на сцена от практикабли – 3,00 лв./кв.м 

В почивните дни – плюс 20,00 лв. 

з). Разлепване на афиши: 

до 25  бр. – 0,30 лв. / бр. 

до 50 бр. – 0,20 лв./ бр. 

до 100 бр. – 0,15 лв./ бр. 

от 200 до 1000 бр. – 0,10 лв./ бр. 

8. Изготвяне на документи за разполагане на 1 бр. РИЕ до 3 кв.м  

23,00 лв. /в т.ч. – 3 комплекта папки с документация; ситуационни снимки; фотомонтаж ; 

съгласуване  

9. Изготвяне на документи за разполагане на 1 бр. РИЕ над 3 кв.м  

33,00 лв. /в т.ч. 3 бр. комплекта папки с документация; ситуационна снимка; фотомонтаж; 

съгласуване с Електроразпределение, ВиК, БТК и др./ 

 

 Срока за обикновена, бърза и експресна услуга не е посочен.  

      §4. Допълва чл. 19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС-Враца както следва: 

След израза „гаражни клетки” добавя текста „рекламно информационни елементи”. 

 

      § 5. Наредбата е приета от Общински съвет-Враца на основание чл. 21, ал. 2от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация и чл.57 от ЗУТ с Решение .........../.......09г. и 

влиза в сила след обнародването й в електронния сайт на община Враца и поставяне на пълния 

й текст на информационното табло на Общината.. 

     § 6. Указания по прилагане на тази наредба се дават от Общински съвет-Враца. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:Николай Коцев 


