
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 51  
От 04.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 640 
 

 
ОТНОСНО: Приемане на първо четене на Наредба за рекламата и 

рекламната дейност, осъществявани на територията на община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ : 

 

            1.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.57 от Закона за устройство на територията,   
приема на първо четене Наредба за рекламата и рекламната дейност, 
осъществявани на територията на община Враца. 
            2.Отменя Решение № 397 от Протокол №31/30.04.2009 год. на Общински 
съвет- Враца. 
 
 
  

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/ 

 

 
 



 

 

 

 

 

Проект ! 

Н А Р Е Д Б А 

за рекламата, рекламната дейност, осъществявани на територията 
на Община Враца  

 
Глава първа  

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1.(1) Тази наредба се издава на основание на чл. 57 и чл. 57а от Закона за устройство 

на територията. 
(2) Наредбата определя условията и реда за поставяне и премахване на рекламни и 

информационни елементи върху територията на община Враца.  
Чл. 2. (1) Елементите по тази наредба представляват композиции от текст, обемни форми 

и изображения върху материален носител. Те не са строежи по смисъла на ЗУТ, не се нанасят в 
кадастралните карти и регистри и нямат постоянен устройствен статут. Могат да се поставят 
или преместват на повече от едно място. 

(2) Наредбата не се отнася към дизайнерското и рекламно оформление на търговски 
витрини и превозни средства, както и за поставянето на знаци по реда на Закона за движение по 
пътищата и Правилника за прилагането му.  

 
Глава втора 

 ВИДОВЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО ЧЛ. 57 ОТ   З У Т   
Чл. 3. В зависимост от предназначението елементите по чл.57 от ЗУТ са: 
(1) Рекламни елементи: 

1. Преместваеми рекламни елементи. Поставят се: 
- върху терена; 

- към преместваеми обекти (елементи на градското обзавеждане); 
- върху стени и покриви на сгради, постройки и съоръжения; 

- върху фасадата на градския партер (перпендикулярно или успоредно): магазини, 
заведения и други обекти с обществено-обслужващи функции; 

- в обществени интериорни пространства (подлези, надлези, гари и др.). 
1.1. Пана за плакати (самостоятелни елементи, билбордове). Те са рекламни носители, 

върху които се разполага реклама с траен или с временен (периодично подменящ се) характер 
по отделен договор;  

1.2. Специални рекламни съоръжения (касети, тотеми, светлинни стени, бягащи светлинни  
пътеки, видеостени и други технически съоръжения); 

1.3. Премостващи арки; 



1.4. Афишни колони или табла; 
2. Стационарни (настенни) рекламни елементи (рекламни рисунки, графити и др.); 
3. Елементи с кратковременен характер (знамена, транспаранти). 

 (2) Информационни елементи: 

1. Информационни табла; 
2. Информационно-указателни табели;  
3. Фирмени информационно-указателни табели;  
4. Фирмени надписи. 
Чл. 4. (1) В зависимост от прикрепването си към терена елементите са: 

1. без връзка с терена (върху сгради и елементи на техническата инфраструктура); 
2. свързани временно с терена. 

(2) В зависимост от свързването с инженерната инфраструктура елементите са: 
1. без връзка с инженерните мрежи; 

2. свързани временно с мрежите за доставка на енергия за осветяване, движение  и/или 
други комуникации. 

 
Глава трета 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  
РЕКЛАМНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Чл. 5. Рекламните и информационните елементи (РИЕ) трябва да: 
1. отговарят на техническите, противопожарните и други норми и правила за 

благоприятна жизнена среда; 
2. не нарушават условията на обитаване; 
3. не затрудняват достъпността и проходимостта в градската среда; 
4. отстоят от уличното платно на хоризонтално разстояние не по-малко от 0,80м. Частта 

от елементите, под която е предвидено пешеходно движение, да е на височина от терена поне 
2,50м. Частта от елементите, под която е предвидено автомобилно движение, да е на височина 
от терена поне 4,50м. Несветещите елементи, под които не е предвидено движение, да са с 
височина поне 1,00м. от нивото на терена. 

5. съдържат името на собственика на елемента;   
6. се поддържат в добро състояние; 
Чл. 6. Забранява се поставянето на РИЕ: 
1. в нарушение на настоящата наредба и действащото законодателство; 

2. върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата, както и 
наподобяването на нейните символи и надписи; 

3. върху мемориални елементи, паметници и във визуалния им обсег; 
4. върху сгради на обществени институции, освен на фирмени надписи; 

5. върху сгради, които не са в добър външен вид; 
6. с текстове, изписани само на чужд език; 

7.  съдържащи реклама  или информация по Приложение № 1. 
Чл. 7. (1) Афишните колони или табла се поставят по одобрени от главния архитект 

схеми и типови проекти.  
(2) Редът за разполагане на безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни и 

други събития от градски, национален или международен характер се определя със заповед на 
Кмета на общината. 



Чл. 8. (1) Елементи с кратковременен характер (знамена, плакати и транспаранти) се 
разполагат след заплащане на такса по приложение № 3 на определени с разрешението места. 
Те носят информация само за икономически, социални, културни, политически или спортни 
прояви и кампании. Поставят за срок до един месец. 

(2) Не се допуска поставянето на елементи по ал.1 в близост до въздушни проводи и 
контактната мрежа на градския транспорт. 

Чл. 9. Информационно – указателните табели за улици, площади и адресна регистрация 
се изпълняват по унифицирана програма за цялата община, приета от Общинския съвет.  

Чл. 10. Фирмените информационно-указателни табели се разполагат извън обекта, 
чиято дейност и местоположение указват. Площта им не трябва да надвишава 1,00 м2. 

Чл. 11. Фирмените надписи се предвиждат с инвестиционния проект на обекта върху 
него или в собствен прилежащ терен. Собственикът премахва фирмените си надписи и 
възстановява засегнатата повърхност в срок до 3 дни от прекратяване на дейността. 

 
Глава четвърта 

 СХЕМИ ЗА ПОСТАВЯНЕ  
Чл. 12. Ситуационното разположение на елементите по чл.3, ал.1, т.1 и 2 и ал.2, т.1, 2 и 3, 

които са свързани с терена, съгласно чл.4, ал.1, т.2, се отразява в схеми за поставяне. Те са 
условие за одобряване на проекти и издаване на разрешения за поставяне. 

Чл. 13. Схемите за поставяне, според собствеността на имота, са: 

1. за имоти – частна собственост; 
2. за имоти – държавна собственост; 

3. за имоти – общинска собственост. 
Чл. 14. Схемите за поставяне, според териториалния обхват, са: 

1. общи – за населено място, зона или жилищен комплекс в гр. Враца; 
2. локални – за обособена по определен критерий територия;  

3. за отделни поземлени имоти.   
Чл. 15. (1) Схемите по чл. 13, т.1 се възлагат за изработване от заинтересованите 

собственици.  
(2) Схемите по чл. 13, т.2 се възлагат за изработване и се съгласуват от държавната 

администрация, която управлява имота, а в останалите случаи – от областния управител. 
(3) Схемите по чл. 13, т.3 се възлагат или изработват служебно от служители на 

Общината при условията в приложение № 2.  
(4) Схемите по чл. 14, т.1 и 2 се приемат от общинския Експертен съвет по устройство на 

територията с участието на представители на експлоатационните дружества, КАТ-ПП и 
РС”ПБЗН” и се одобряват от главния архитект.  

(5) Схемите за отделни поземлени имоти представляват скица-копие от плана за 
регулация с означено от главния архитект местоположение и вид РИЕ (виза за проектиране) 
или съпътстващ материал към съответните подробни устройствени планове. 

(6)  Изменения в схемите се правят по реда на създаването им. 
Чл. 16. (1) Схемите се изработват върху копие от действащия план за регулация или 

кадастрална карта. Отделните елементи се отразяват в схемата с точното си местоположение 
спрямо границите на имотите, вид и площ. 

(2) Оригиналите на схемите по тази Наредба се съхраняват от главния архитект. Те 
представляват публична обществена информация. 

 



Глава пета 
 ПОСТАВЯНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ 

Чл. 17. (1) Поставяне на РИЕ се извършва: 

1. по искане от собственик на недвижим имот; 
2. по искане от лице с договор за наем със собственика на имот или с изричното му 

писмено съгласие; 
3. по искане от един от съсобствениците на недвижим имот с договор за наем с останалите 

или с изричното им писмено съгласие. 
(2) Договорът за наем и съгласието от етажните собственици се издава по реда на Закона 

за управление на етажната собственост. 
(3) Договорът за наем за поставяне на елементи по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.3 върху 

терени – общинска собственост, извън прилежащия до 5 м около обекта, за който се отнасят, се 
сключва от кмета на общината след търг или конкурс.  

(4) Търговете и конкурсите се провеждат след Решение на ОбС – Враца. По реда на глава 
седма от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 
начална цена не по-ниска от записаната в Приложение № 3  

(5) Не се сключва договор с лице, което е нарушило, или е свързано лице по смисъла на 
Търговския закон с лице, нарушило разпоредби или сключени с общината договори по повод 
разполагане на рекламни елементи. 

Чл. 18. (1) Разрешение за поставяне на елементи по чл.3, ал.1, т.1 и 2 и ал.2, т.3 от тази 
наредба се издава или отказва от главния архитект в едномесечен срок от постъпване на 
заявление, придружено с документи за собственост или сключен договор за наем в резултат на 
проведения търг/конкурс и проектна документация.  

 (2) Проектната документация съдържа: 

1. архитектурно-дизайнерска част, включваща ситуационно решение,  изгледи, разрези и 
материали, доказващи адаптацията на елементите в градската среда (снимки, колажи); 

2. конструктивна част, включително указания за безопасен монтаж на елементите с 
височина над 2,50м от терена, изготвена от инженер-конструктор с пълна проектантска 
правоспособност; 

3. инсталационни части – за елементите по чл.4, ал.2, т.2; 

 (3) Когато заявлението е за поставяне на одобрен типов елемент се внася само ситуацията 
и временните външни връзки с инженерните мрежи. 

(4) Документацията по ал.3 и ал.4 се изготвя от лица с техническа правоспособност по чл. 
229 от ЗУТ и се представя в три екземпляра. 

 Чл. 19. (1) Разрешението за поставяне на РИЕ се издава за срок, съгласно договора за 
наем или даденото писмено съгласие.  

(2) РИЕ се премахват от собственика им за негова сметка до 3 дни след изтичане на 
разрешения срок.  

(3) В случай на удължаване срока на договора за наем, срокът на разрешението за 
поставяне се счита автоматично за удължен. По заявление на наемателя това обстоятелство се 
вписва в издаденото разрешение. 

(4) В случай на предсрочно прекратяване на договора за наем, срокът на разрешението за 
поставяне се счита автоматично за изтекъл. По заявление на наемодателя това обстоятелство се 
вписва в издаденото разрешение, а елементите се премахват по реда на ал. 2. 

Чл. 20. Главният архитект може да откаже с мотивирано писмо поставянето на рекламни и 
информационни елементи когато:  

1. елементите не отговарят на изискванията на закона, нормативни актове и настоящата 
наредба.  



2. има издадено друго разрешение за поставяне на РИЕ върху или в близост до мястото, 
посочено от заявителя; 

Глава шеста 

 АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
Чл. 21.  Кметът на общината и упълномощени от него лица упражняват контрол по 

спазването на тази наредба. За осъществяването му Кметът издава заповеди и наказателни 
постановления, с които може да наложи глоба в размер от 100 до 500 лв., ако нарушителят не 
подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт. 

Чл.22 Лица поставили безплатни обяви по чл.7(2) на непредвидени за целта места, се 
наказват с глоба до 100.00 лева поотделно за всяка една обява. 

Чл. 23. (1) Констатиране на нарушения по настоящата наредба, издаване и изпълнение на 
заповеди се извършва по реда на чл.57а от ЗУТ.  

(2) Установяване на административни нарушения, издаване, обжалване и изпълнение на 
наказателни постановления се извършва по реда на ЗАНН. 

Чл. 24. За неправомерно поставени рекламни елементи или материали от неустановен 
извършител, акт за нарушение се съставя на лицето – организатор на рекламираната проява, 
съгласно чл. 49 от ЗЗД.  

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. (1) Собствениците на вече поставени РИЕ са длъжни да ги приведат в съответствие с 
тази Наредба в едногодишен срок от влизането й в сила. 

(2) Поставените РИЕ, които не могат да се приведат или не са приведени в съответствие с 
условията по ал.1, се премахват по реда на чл. 22. 

§2. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба схеми за поставяне на РИЕ са 
валидни до одобряването на нови. 

§3. Указания по прилагане на Наредбата дава Кметът на общината.  

§4. Тази Наредба влиза в сила от деня на публикуването й на електронната страница на 
Общината. 

Приложение № 1 към чл. 6, т. 10.   

Забранени за реклама и информация стоки и дейности: 
  1. Вещества и препарати с наркотично действие, забранени за употреба; 
  2. Лекарствени средства със забрана или ограничения, предвидени в  
специални нормативни актове; 
  3. Тютюневи изделия и алкохолни напитки; 
  4. Порнографски материали; 
  5. Оръжия; 

  6. Религия или религиозна общност; 
  7. Пропаганда на омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост; 

  8. Реклама на стоки и услуги чрез твърдения за недостатъци на конкурентни; 
  9. Накърняване на правата и доброто име на граждани и юридически лица; 



10. Други, рекламирането на които е изрично забранено със закон. 

 

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 3. 

Зониране и специфични условия по местонахождение на елементите 
Зона І-ва, описана в решение № 414 от протокол № 41/2006 год. на Общински съвет – 

Враца. В зоната е забранено поставянето на билбордове. 

Зона ІІ-ра, описана в решение № 414 от протокол № 41/2006 год. на Общински съвет – 
Враца, включително ул. “Илинден”, бул. “Мито Орозов”, ул. “Васил Кънчов” и бул. “Втори 
юни”. В зоната  се предвижда поставяне на афишни колони или табла по чл.3, ал.1, т.1.4 във 
всеки квартал. 

Зона ІІІ-та - останалата територия на гр. Враца и частите от републи-канските  и общински 
пътища, преминаващи през селата на община Враца.   

Зона ІV-та - всички останали общински терени в населените места. 

 
Приложение № 3 към чл.17, ал.5.  Минимални цени за предоставяне под наем на 

общински терени и места за поставяне на РИЕ  
1. Предоставяне под наем се извършва на не по-ниски цени от следните:  
                                                                   (лв/м2 рекламна площ за месец) 

 

2. За РИЕ, свързани с инженерни мрежи, таксите за свързване и цената за консумираната 
енергия е за сметка на Наемателя.  

Наредбата е разработена от общинска администрация. 
 

 

№ Вид реклама Месечен наем за 1кв.м рекламна площ 
ЕДНОСТРАННО 

1 

За реклама върху транспарантни ленти, неосветени 
билбордове, върху табла на стойки или табла на 
огради, стени, калкани и за фирмени указателни 
табели с примерно съдържание - име на фирмата, 
инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на 
дейност, указателна стрелка, отстояние и други 

10.00лв. но не по-малко от 50.00лв.на 
месец на реклама 

2 

За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и 
други на стени, огради, покриви, калкани и за 
свободно стоящи витрини за рекламна цел, осветени 
билбордове и други 

20.00лв , но не по-малко от 50.00лв. на 
месец на реклама 


