НАРЕДБА
ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Наредбата е приета с Реш. № 678/24.09.2009 год., изм. с Реш. № 793/28.01.2010
год.; Реш. № 952/12.08.2010 год.; Реш. № 434/18.10.2012 год.; Реш.
№566/30.01.2013г.; Реш. № 700/28.03.2013 год.; Реш. № 814/27.06.2013 год.; Реш.
№ 1006/28.11.2013 год.; Реш. №410/29.09.2016 год., и Реш. №862/17.10.2017 год.
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С тази Наредба се уреждат редът, начинът и условията за
извършване на външна рекламна и/или информационна дейност на територията на
Община Сливен.
(2) Дейностите по предходната алинея ще се извършват посредством
поставяне и/или разпространение на стационарни и/или подвижни елементи – носители на
рекламни и/или информационни послания, наричани рекламно-информационни елементи
(РИЕ), при спазване изискванията на настоящата Наредба и действащото законодателство.
Чл.2 По смисъла на тази Наредба външна реклама е всеки текст, обемна
форма или изображение, разположени върху сгради, улици, площади, тревни площи и
моторни превозни средства, предназначени да информират обществеността или да
привличат вниманието и с търговска цел, и които не се разпространяват чрез средствата за
масово осведомяване, телекомуникациите или по пощенски път.
РАЗДЕЛ II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Чл.3. (1) РИЕ, независимо от техния вид или собствеността на имота, в който
са поставени трябва:
1. да отговарят на изискванията на тази Наредба;
2. да не нарушават условията на обитаване;
3. да не се създават рискови условия за безопасността на пешеходното
движение и/или движението на всички видове превозни средства;
4. РИЕ с носител превозно средство да не застрашава безопасността на
движението;
5. да не закриват друго рекламно пано, търговски или друг обществен обект,
както и да не затрудняват подхода към него;
6. да бъдат поддържани в състоянието, в което са разрешени по отношение
тяхната безопасност, чистота, естетически вид и функция от физическото или юридическо
лице - техен собственик;
7. да бъдат пожарообезопасени и електрообезопасени, ако са светещи или
осветени;
8. да съдържат отбелязани името и адреса на собственика, респективно
юридическо или физическо лице, страна по договор с общината;
9. РИЕ, разположени в зоната на кръстовища, да не съдържат светлинни
символи и надписи, прилагани или наподобяващи елементи от системата за регулиране на
пътищата;
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10. да не пропагандират под каквато и да е форма омраза и насилие, расова
или етническа нетърпимост;
11. да не рекламират забранени за употреба вещества и препарати с
наркотично и/или стимулиращо действие, лекарствени средства, за които има забрана, или
ограничения, предвидени в специални нормативни актове;
12. да не рекламират полезни свойства на тютюневи изделия, алкохолни
напитки, оръжия, както и да не противоречат на добрите нрави;
13. да не противоречат на императивни норми на Закона за защита на
конкуренцията и Закона за защита на потребителите.
(2) Община Сливен не носи отговорност за щети, нанесени от трети лица на
РИЕ, монтирани на нейна територия.
Чл.4 Не се разрешава разполагането на РИЕ на територията на Община
Сливен върху:
1. сгради, обявени за паметници на културата, освен за случаите,
съгласувани с Национален Институт за Опазване на Недвижимите Културни Ценности
(НИОНКЦ);
2. монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено
съгласие на техния собственик (в режим на съсобственост – без решение на общо
събрание, съгласно Закона за управление на етажната собственост, както и върху сгради и
съоръжения, статута и експлоатацията на които са определени с други закони, без
съгласуване с ведомствата, които ги стопанисват);
3. скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика;
4. на територията на градските паркове и градини;
5. всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност;
6. ажурни и декоративни огради;
7. стени на гробищни паркове, както и в самите тях;
8. стълбове на далекопроводната електрическа мрежа;
9. уличните платна и разделителната ивица между тях;
10. елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;
11. сгради на представителните държавни и общински институции;
12. частни имоти, ако рекламният елемент излиза от границите на имота;
13. фасади на сгради, ако нарушават фасадната линия или закриват фасадни
архитектурни елементи;
14. (Нова Реш. № 793/28.01.2010год.) (Отм. с Реш. № 700/28.03.2013 год.)
15. (Нова Реш. № 793/28.01.2010год., изм. с Реш. № 1006/28.11.2013 год.)
(Отм. с Реш. №862/17.10.2017 год.)
Чл.5. При разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и други части на
сградите, собственикът на РИЕ е длъжен за собствена сметка да поправи или боядиса
частта от сградата, пострадала при поставянето на конструкцията.
Чл.6. Всички РИЕ на територията на общината, независимо от вида им, чия
собственост са те и/или имота, в който са поставени, трябва:
- Ако съдържат текст, той да бъде изписан на първо място на български език
с кирилица.
- Текстовете на чужд език се изписват при съотношение 1:1 или 1:2 спрямо
българския текст, в зависимост от вида и предназначението на РИЕ.
- При изписване на текст на латиница се спазват изискванията на Закона за
транслитерация.
- Изключение се допуска само за регистрирана търговската марка или
фирмен знак с доказана международна популярност.
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РАЗДЕЛ III
РЕКЛАМНИ ПАНА
Чл.7. Рекламни пана могат да бъдат:
1. светлинна и друга реклама по покриви и калкани на сгради;
2. крайпътна реклама, закрепена трайно към терена;
3. реклама към партерния етаж на сградите: магазини, заведения и други
обекти с обществено-обслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно
на фасадата.
Чл.8. РИЕ в чл. 7, т. 2 са за унифицирани рекламни съоръжения, по типови
проекти. Изготвянето на типовите проекти се възлага от Кмета на общината на
правоспособни лица, съгласно чл.229 и чл.230 от ЗУТ и се одобряват от главния архитект
на общината.
Чл.9. В централната пешеходна зона (бул. „Цар Освободител” и
прилежащите му пешеходни улици) могат да се разполагат само рекламни съоръжения,
прикрепени успоредно на фасадата в зоната на партерния етаж на максимално отстояние
извън нея не повече от 30 см.
Чл.10. Рекламно съоръжение върху покривна конструкция се разполага след
представяне на мотивирано становище от правоспособно лице съгласно чл.229 и чл.230 от
ЗУТ, относно нормите за безопасност и съвместимостта на параметрите му с
архитектурния силует на сградата .
РАЗДЕЛ IV
РЕКЛАМА КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Чл.11. Разполагането на други елементи, носители на реклама (флагове,
рекламни тенти, рекламни чадъри, рекламни балони, пейки, кошчета, телефонни кабини и
други поставени върху преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ) се разрешава по реда на раздел
ІX.
Чл.12. В централната пешеходна зона (бул. „Цар Освободител” и
прилежащите му пешеходни улици) могат да се разполагат чадъри, тенти и други,
съобразени с прилежащата градска среда, без да се нарушава целостта на настилката).
РАЗДЕЛ V
ФИРМЕНИ НАДПИСИ
Чл. 13. (1) Фирмен надпис е всеки текст, обемна форма или изображение,
поставено върху транспортно средство, сграда или в близост до нея, свързани с
извършвана дейност
(2) Надписите могат да бъдат поставени:
1. успоредно разположени по фасадите на сгради, като дължината им не
трябва да надвишава размера на фасадата на обекта, на максимално отстояние извън нея
не повече от 30 см.;
2. перпендикулярно на фасадите на сгради, на височина минимум 3.00 м над
прилежащия тротоар, като най-отдалеченият край не трябва да излиза повече от 0.50 м от
фасадата на обекта;
3. върху козирки, навеси и други подобни, като височината им не надвишава
височината на съответния архитектурен елемент и не закрива отвори по фасадите;
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4. пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на
балкона или подпрозоречния парапет;
Чл.14. Фирмените надписи са собственост на ползвателите на обектите, за
които са предназначени.
Чл.15. Отговорността за редовността на фирмените надписи по смисъла на
тази Наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.
Чл.16. Надписът се премахва от собственика (ползвателя) и имотът се
привежда в първоначалния му вид в срок до две седмици след прекратяване на дейността в
обекта, за който е предназначен.
Чл.17. При промяна на фирмен надпис се счита, че е създаден нов,
независимо от запазване вида и размера на носителя и следователно е необходимо ново
разрешение за поставяне, издадено по реда на раздел ІX.
РАЗДЕЛ VI
ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ
Чл.18. (1) Информационно-указателните табели (трайно прикрепени или
преместваеми) - всеки текст, обемна форма или изображение, указващи местоположението
на определен обект или дейност.
(2) (Изм. Реш. № 793/28.01.2010год.) Информационно-указателните табели
съдържат графична и текстова информация, свързана с определен търговски обект.
(3) Информационно-указателните табели са унифицирани рекламни
съоръжения, по типови проекти. Изготвянето на типовите проекти се възлага от Кмета на
общината на правоспособни лица съгласно чл.229 и чл.230 от ЗУТ.
Чл.19. Не се разрешава разполагането на информационно–указателни
табели:
1. (Отм. Реш. № 814/27.06.2013 год.)
2. при наличие на пътен знак, монтиран към ел.стълб;
3. по бул. “Цар Освободител” и прилежащите му пешеходни улици;
4. разделителната ивица между уличните платна.
РАЗДЕЛ VII
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР
Чл.20. (1) Рекламни материали с временен характер (до шест месеца) знамена, хоругви, вертикални и хоризонтални транспаранти, с изключение на националния
флаг, символите на общината и Европейската общност, и знамената на политическите
партии и обществените организации пред или над клубовете им, обозначаващи акционни,
обществени или строителноремонтни дейности, закрепени към стълбове за ел. осветление,
пилони или недвижими имоти, могат да се разполагат на определени за това места и могат
да носят информация, свързана с икономически, социални, културни, политически,
спортни и други прояви.
(2) Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за събития,
които се извършват в сградата.
Чл.21. Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди
над контактната мрежа за градския транспорт, както и на бул. „Цар Освободител” (освен
за общински мероприятия).
Чл.22. Безплатна временна информация може да бъде разрешена от Кмета на
Общината или упълномощено от него лице по изключение, във връзка със събития от
общоградски, национален или международен характер.
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Чл.23. Рекламни материали (знамена, транспаранти) с временен характер се
демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.
РАЗДЕЛ VIII
РЕКЛАМА ВЪРХУ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл.24. Рекламата върху превозни средства се отнася до:
1. подвижния състав на градския транспорт на редовни и допълнителни
линии автобуси и тролеи;
2. специализирани рекламни автомобили или такива, оборудвани със
съоръжения за носене на реклама;
Чл.25. (1) Специализираните рекламни автомобили съгласуват режима си на
движение и престой с упълномощено за целта лице от Община Сливен и при
необходимост - със сектор „ПП-КАТ” Сливен.
(2) Не се разрешава престоя и паркирането на превозните средства по ал.1 по
начин, възпрепятстващ визуалното възприятие на други рекламни съоръжения.
РАЗДЕЛ ІX
РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
Чл.26.(1) (Изм. с Реш. №410/29.09.2016 год.) РИЕ могат да се разполагат на
територията на Община Сливен при условие, че са допуснати като местоположение, имат
разрешение за поставяне, издадено по реда на чл.56 ал.2 от ЗУТ и сключен договор с
Община Сливен (за имоти и съоръжения, общинска собственост).
(2) (Отм. с Реш. №410/29.09.2016 год.)
Чл.27.(1) Ползването на имоти, сгради и съоръжения частна общинска
собственост за разполагане на РИЕ се извършва въз основа на договор с Кмета на Община
Сливен или упълномощено от него лице, или с лицето, което е упълномощено да ги
управлява.
(2) Договорът не може да бъде сключен за срок по-дълъг от сроковете,
определени в ЗОС или в съответно решение на Общински съвет – Сливен за предоставяне
на особено право на ползване по реда на ЗК.
(3) Ползването на имоти, съоръжения и превозни средства, включени в
уставния фонд, съответно в капитала на фирми и търговски дружества, с повече от 50 %
общинско участие, за разполагане на РИЕ се извършва въз основа на наемен договор,
който се сключва от ръководителя на съответното дружество, след получаване на
разрешение за поставяне.
Чл.28. (1) Процедурата за разполагане на РИЕ започва със заявление,
отправено до Кмета на Община Сливен.
(2) Заявлението по ал.1 се окомплектова, както следва:
1. ЕИК от Закона за търговския регистър (копие от лична карта за физически
лица);
2. Ситуационно решение, предложение за електрическо захранване (при
необходимост); обяснителна записка; снимки, колажи и други, показващи адаптацията на
рекламно – информационните елементи към прилежащата градска среда, изработени от
правоспособни лица по чл. 229 и чл. 230 от ЗУТ.
3. Документ за собственост, когато сградата, съоръжението или теренът,
където ще бъде поставен РИЕ, не е общинска собственост;
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4. (Изм. с Реш. №410/29.09.2016 год.) Изрично писмено съгласие от
собственика/собствениците на поземления имот или сградата, където ще бъде поставен
РИЕ или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато заявлението се
подава от несобственик или съсобственик. В режим на етажна собственост се представя
решение на общото събрание.
5. Положително становище от сектор ПП – КАТ - Сливен, при условие, че
рекламното съоръжение се ситуира в обсега на градската транспортна инфраструктура;
(3) Проектната документация, съгласно ал. 2, т. 2 се представя в два
екземпляра, окомплектована съгласно настоящата Наредба и ЗУТ.
Чл.29. (1) Заявленията за разполагане на РИЕ се разглеждат от определено
със заповед на кмета на община Сливен длъжностно лице в следните срокове:
1. до 14 дни за РИЕ от раздели VI и VII ;
2. до 30 дни за РИЕ от раздели III, ІV и V
(2) (Доп. Реш. 1006/28.11.2013 год.) Позициите на рекламните елементи от раздели VI и
VII, върху имоти или съоръжения на община Сливен се допуска след оглед на място от
служител/и на Дирекция “ОС”, в присъствието на заявителя, за което се съставя протокол.
За РИЕ от Раздел VI („Информационно-указателни табели”), след предварително писмено
съгласуване с отдел „ Проекти, програми и икономическо развитие” за разполагане на
стълбовете на тролейбусния транспорт и с Дирекция „Общинска инфраструктура” - за
стълбовете за електрическо осветление, относно спазване на мерките за безопасност на
движението.
(3) Позициите на рекламните елементи от раздели III, ІV и V се съгласуват от
съответни длъжностни лица от община Сливен по компетентност. В срок до
четиринадесет дни след представяне на преписката същите изготвят писмено становище
относно допустимостта за поставяне на РИЕ. Становището в едно с цялата преписка се
предават служебно на лицето по чл. 29, ал. 1 от настоящата Наредба.
(4) Когато е необходимо, лицето по чл. 29, ал. 1 от Наредбата:
1. извършва оглед на мястото, съвместно с представители на КАТ и други
специалисти;
2. (Отм. с Реш. №410/29.09.2016 год.)
Чл.30. (1) Лицето по чл. 29, ал. 1 предлагат на кмета на Община Сливен
да не бъде издадено разрешение за поставяне в случаите когато:
1. РИЕ не отговарят на изискванията на съответните нормативни актове;
2. не е представен някой от изискуемите документи по чл. 28 от настоящата
Наредба;
3. (отм. с Реш. №10/13.02.2013 год. по а.д. 266/2012год. на АС Сливен )
4. вече има издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху или в
непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя;
5. по градоустройствени причини;
6. по причини, касаещи подземните мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура;
7. предоставените документи дават заблуждаваща
информация за
рекламната конструкция или околната среда.
(2) Отказът за издаване на Разрешение за поставяне на РИЕ се постановява в
писмен вид, подписва се от Кмета на Община Сливен и се окомплектова с документите по
чл. 28, ал. 2, т. 2 от настоящата Наредба. Преписката се връчва лично (срещу подпис) на
заявителя или упълномощено от него лице (чрез нотариална заверка), или се изпраща по
пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка.
Чл.31. (1) В срок до 7 дни, след изпълнение на процедурите по чл. 29 и чл. 30
от настоящата Наредба, определеното със заповед длъжностно лице изготвя Разрешение за
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поставяне на РИЕ и го предоставя за подпис на Кмета на Общината. Разрешението се
връчва на собственика или упълномощено от него лице (чрез нотариално заверено
пълномощно).
(2) (Изм. с Реш. № 952/12.08.2010 год. и Реш. №410/29.09.2016 год. ) Когато
РИЕ са ситуирани върху общински имоти длъжностното лице, по предходната алинея,
заедно с разрешението за поставяне изготвя договор за РИЕ и ги предоставя на Кмета на
Общината за подпис, спазвайки срока по ал. 1. Когато РИЕ се захранват с електрическа
енергия в договора се урежда реда за заплащането й. Договорът за РИЕ се връчва на
собственика или упълномощено от него лице заедно с разрешението за поставяне и един
екземпляр от документацията по чл. 28, ал. 2, т. 2, след представяне на документи за
платена такса.
(3) Разрешението за поставяне на РИЕ ситуирани върху общински имоти има
действие до изтичане срока на подписания договор, по чл. 31, ал. 2, от настоящата
Наредба, но за не повече от определените срокове в Закона за общинската собственост,
или в съответно решение на Общински съвет – Сливен за предоставяне на особено право
на ползване по реда на Закона за концесиите.
(4) Действието на разрешението за поставяне се прекратява, ако в срок от
три месеца от издаването му РИЕ не е поставен, което се констатира с протокол.
(5) В случаи на предсрочно прекратяване на договори за поставяне на РИЕ,
срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектите се
премахват по реда на чл. 31, ал. 6, от настоящата Наредба.
(6) Собственикът на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да го
премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за
поставяне.
(7) Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на РИЕ, няма право
да преотдава и/или преотстъпва площите, върху които му е разрешено поставяне на РИЕ
на други лица, под каквато и да е форма (сключване на договори за съвместна дейност,
наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правно-технически форми).
Ограничението не се отнася за РИЕ при особено право на ползване по реда на Закона за
концесиите. За тях се прилагат разпоредбите на съответния концесионен договор.
(8) Дължимите суми по договор за рекламна дейност се определят съгласно
тарифа – Приложение № 1 към Наредбата, в зависимост от рекламната площ.
РАЗДЕЛ X
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл.32.(1) Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се
осъществява от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Сливен.
(2) Лицата по ал. 1 съставят Актове за установяване на нарушенията на тази
Наредба.
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
Чл.33. (1) Лицата, разположили РИЕ на територията на Община Сливен в
нарушение изискванията на тази Наредба, се наказват с глоба, а неправомерно поставените
РИЕ се премахват по реда на чл. 57а от ЗУТ.
(2) Собствениците на демонтирани РИЕ по ал. 1 са длъжни в указан от
контролните органи срок да възстановят терена или обекта в първоначалния му вид.
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Чл.34. (1) Констатиран, по реда на чл.57а, ал.5 от ЗУТ, неправомерно
поставен РИЕ върху общински имот с неизвестен собственик се премахва за сметка на
Община Сливен, в четиринадесетдневен срок, след изтичане на срока определен в
заповедта.
(2) Собственикът по ал. 1 се счита за неизвестен, ако по повод поставянето
на РИЕ не е заявил инициатива пред Община Сливен.
(3) На лице, подало молба за връщане на демонтиран РИЕ, в срок до 10 дни
след премахването му по ал. 1, с приложени доказателства за собственост върху него, се
налага парична глоба в размер от 100 до 300 лева, а РИЕ се предоставя след заплащане на
направените от Община Сливен разходи по демонтажа и съхранението.
Чл.35. Лице, поставило неправомерно РИЕ върху общински имот, се наказва
с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лева.
Чл.36. (1) При констатиран неправомерно поставен РИЕ върху частен имот,
на собственика на имота се налага глоба в размер на 100 лева и се определя 3-дневен срок
за доброволно премахване.
(2) При неизпълнение на предписанието по ал. 1, РИЕ се премахва
принудително от Община Сливен за сметка на собственика на имота.
(3) Ако собственикът на неправомерно поставен РИЕ върху частен имот е
лице, различно от собственика на имота, и това лице е известно, глобата по ал. 1 се налага
на него.
(4) Ако РИЕ е поставен неправомерно върху жилищна сграда в режим на
етажна собственост, санкциите към собственика на имота по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се прилагат
спрямо етажните собственици чрез Управителния съвет (управителя) на етажната
собственост.
(5) Достъп до частен имот за принудително премахване на неправомерно
поставен РИЕ се извършва със заповед на Кмета на Община Сливен, съгласно чл. 194 от
ЗУТ.
Чл.37. (1) Лица, поставили неправомерно РИЕ с временен характер
(транспарант, хоругва и други), се наказва с глоба в размер на 500 лева.
(2) Ако лицето, поставило неправомерно РИЕ с временен характер, е
неизвестно, санкцията по ал. 1 се налага на лицето, организатор на рекламираното
мероприятие.
Чл.38. (1) Лице, поставило неправомерно РИЕ към партерния етаж по бул.
„Цар Освободител” и прилежащите му улици, се наказва с глоба в размер от 500 до 2
500 лв., като му се определя срок за доброволно премахване.
(2) При неизпълнение на горното предписание РИЕ се премахва
принудително от общинските органи за сметка на нарушителя.
Чл.39. (1) Лице, извършило разрешен монтаж в отклонение от параметрите
на одобрения проект, се наказва с глоба в размер от 500 до 1 000 лв., като се определя срок
от 10 дни за коректно изпълнение на монтажа.
(2) При неизпълнение на даденото предписание, разрешението за поставяне
се обявява за невалидно и РИЕ се счита за неправомерно поставено.
Чл.40. (1) На лице, поставило правомерно РИЕ, но не отбелязало върху него
данните по чл. 3, т. 8 се налага глоба в размер на 100 лв.
Чл.41. (1) Органите по чл. 32, ал. 1, от настоящата Наредба, могат да дадат
предписание на собственика на неизправен или с лош външен вид РИЕ да го приведе в 10дневен срок, в съответствие с изискванията на чл. 3 от Наредбата.
(2) При неизпълнение на предписанието по ал. 1 на собственика на РИЕ се
налага глоба в размер от 50 до 200 лв. и се прави предписание за доброволно премахване.
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Ако собственикът е страна по договор с Община Сливен, договорът може да се прекрати
едностранно от Община Сливен.
(3) При неизпълнение на горното предписание РИЕ се премахва от Община
Сливен за сметка на собственика.
Чл.42. За констатирани други нарушения на изискванията на настоящата
Наредба на виновното лице се налага глоба в размер 50 до 500 лв., като контролните
органи по чл. 32, ал. 1, определят срок от 10 дни за отстраняване на нарушението.
Чл. 43. Когато нарушенията по чл. 33 – чл. 42 са извършени повторно на
нарушителите се налагат глоби в двоен размер.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. Външната реклама се осъществява посредством РИЕ, които са:
1.1. “РЕКЛАМНО ПАНО”
1.2. “ФИРМЕН НАДПИС”
1.3. “ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА”
1.4. “РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ” С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР
1.5. Други елементи, носители на реклама: флагове, рекламни тенти,
рекламни чадъри, рекламни балони, пейки, кошчета, телефонни кабини и други поставени
върху преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ.
2. „Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото
по вид нарушение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (1) Нови договори се сключват при условията на настоящата Наредба.
(2) Собствениците на заварени, законосъобразно поставени РИЕ, с
изключение на елементите с временен характер, са длъжни да приведат всички
разположени РИЕ в съответствие с изискванията на тази Наредба в 3-месечен срок от
влизането й в сила.
(3) Всички съоръжения, за които няма сключени договори с Община Сливен,
както и тези, които не се приведат в съответствие, в срока по ал. 2, подлежат на
премахване.
(4) Започнати до момента процедури за поставяне на РИЕ се привеждат в
съответствие с изискванията на настоящата Наредба.
§2. Сумите по договори с Община Сливен се дължат в пълен размер за целия
срок на договора без гратисни периоди и без приспадане на дължими суми по други
взаимоотношения с Община Сливен.
§3. Кметът на Община Сливен може да възложи със заповед премахването на
незаконосъобразно поставените РИЕ на трети лица, след провеждане на процедура по реда
на Закона за обществени поръчки или Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки.
§4. В срок от един месец от приемане на настоящата Наредба, Кметът на
Община Сливен със своя заповед определя правомощията на длъжностни лица от
общинската администрация по тази Наредба.
§5. В срок от един месец от приемане на настоящата Наредба, Кметът на
Община Сливен възлага изработването на типовите проекти за унифицираните рекламни
съоръжения.
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§6. В срок до шест месеца от приемане на настоящата Наредба, към
Дирекция „ ОС” на Община Сливен се съставя регистър на всички рекламни съоръжения
на територията на общината, съдържащ: типа на съоръжението, размерите му,
местоположението, името на ползвателя, номера и срока на договора.
§7. Наредбата не се прилага при поставяне на табели за наименования на
улици, площади и административни номера на имотите.
§8. Указания за прилагането на настоящата Наредба се дават от Кмета на
Община Сливен.
§9. Настоящата Наредба отменя действащата Наредба за рекламната дейност
на територията на община град Сливен.
§10. Наредбата влиза в сила един месец след приемането й от Общински
съвет – Сливен и следва да се публикува в местните средства за масово осведомяване.
§11. Наредбата е приета с Решение на Общински съвет – Сливен № 678 от
24.09.09г. на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МИТЕВ
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Приложение № 1
ТАРИФА
за определяне на наемна цена за Рекламно-информационни елементи
(Изм. с Реш. № 434/18.10.2012 год. и Реш.№566/30.01.2013г.)
1. РИЕ поставени върху имоти и съоръжения, собственост на Община Сливен
№ по
ред

1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
5.

Рекламно – информационни елементи
І

„Рекламно пано”
Стандартно
Светодиоден (LED) дисплей и екран
„Фирмен надпис”
„Информационно-указателна табела”
„Рекламни материали” с временен характер ( лв. на кв.м. на
ден)
Други елементи, носители на реклама – раздел ІV

Зони
ІІ

ІІІ

лв./кв.м.
на месец

лв./кв.м.
на месец

лв./кв.
м.
на
месец

10
15
10
8
1,2

8
10
8
6
1,00

4
5
5
3
0,80

8

6

3

1.1.Зоните са както следва:
Първа зона: бул. „Цар Освободител” и прилежащите му улици, бул. „Цар Симеон”, пл.
„Хаджи Димитър”, бул. „Стефан Караджа”, бул. „Банско шосе” до втори разклон за кв.
„Речица” (по път ІІ – 66 Сливен – Нова Загора – Поповица), бул. „Братя Миладинови”, бул.
„Бургаско шосе”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Панайот Хитов”, бул. „Ичеренско шосе”, бул.
„Георги Данчев”, бул. Стефан Стамболов” ул. „Г. С. Раковски”, ул. „Ген. Скобелев”, път ІІ-53
Елена – Ямбол, в участъка на с. Крушаре
Втора зона: останалата част на град Сливен, без кварталите „Речица”, „Дебелата курия” и
„Надежда”, Сливенски минерални бани и местност „Карандила”
Трета зона: кварталите „Речица”, „Дебелата курия” и „Надежда”, гр. Кермен и селата на
територията на община Сливен.
1.2.За двустранни РИЕ таксите се удвояват.

