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Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
  

№ 1/2007 

 
ЗА   РЕКЛАМНАТА   ДЕЙНОСТ 

НА   ТЕРИТОРИЯТА   НА   ОБЩИНА   АЙТОС 

 
 

/Приета с реш. № 495/31.01.2007 год., пр. № 41; Изм. с реш. № 508/27.02.2007 г., 
пр. № 42/ 

 

РАЗДЕЛ  I 

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Чл.1. С тази наредба се урежда редът и условията за разпространението на 

информация със средствата на външната реклама, надписите, информационно- 

указателните табели и съобщенията на територията на Община Айтос. Това става при 

спазване изискванията на настоящата наредба и действащото законодателство. 

Чл.2.  По смисъла на тази наредба , рекламно – информационни елементи са : 

1. ВЪНШНА РЕКЛАМА е всеки текст, обемна форма или изображение, 

предназначени да информират обществеността или да привличат нейното 

внимание с търговска цел. 

2. НАДПИС е всеки текст, обемна форма или изображение върху сграда, свързани с 

функцията на даден обект в нея. 

3. ИНФОРМАЦИОННО- УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА е всеки текст, обемна форма 

или изображение, указващи близостта на една сграда,обект или терен, където се 

извършва определена дейност. 

4. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ с временен характер са: знамена, трансперанти, 

надписи и информационно-указателни табели, обозначаващи акционни и други 

дейности. 

5. СЪОБЩЕНИЯ са всички видове афиши, плакати, постери и други, които дават 

информация за предстоящи културни, спортни, обществени и други прояви или 

дават информация за предоставянето на стоки и услуги и/ или извършването на 

други дейности. 

      

 

РАЗДЕЛ II 

 

ОБЩИ   ИЗИСКВАНИЯ 

 

 

Чл.3. Рекламно- информационните елементи /РИЕ/ независимо от техния вид, 

трябва : 
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1. Да бъдат изработени от трайни материали, съобразени с нормативната база, 

устойчиви на всички атмосферни условия. 

2. Да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и 

функция  от физическото или ЮЛ, получило разрешение за поставяне на реклама. 

Чл. 4.  При разполагане на РИЕ трябва:  

1. Да не се нарушават условията на обитаване. 

2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение. 

3. Да не се закрива друго рекламно пано, търговски или обществен обект, както и да 

не затруднява подхода към  него. 

4. Да съдържа данни за собственика. 

 

Чл.5. ал.1. Всички текстове в областта на външната реклама, надписите, 

информационно – указателните табели и съобщенията се изписват задължително на 

български език. Те могат да се изпишат и на чужд език, но само когато се изписва 

запазена марка, фирмен знак или наименование на предприятие с доказана 

международна популярност. 

ал.2.  Не са съобщения по смисъла на чл.2 т.5  материалите, поставяни във 

връзка и по време на предизборни кампании. 

 

Чл.6.  Не се разрешава: 

1. Монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писменото 

съгласие на техния собственик; 

2. Използването на светлинни символи или шрифтови надписи, прилагани или 

наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението; 

3. Рекламирането на : 

а/ забранени за употреба вещества или препарати с наркотично или стимулиращо 

действие; 

б/ лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в 

специални  нормативни актове; 

в/ полезни качества на тютюневи изделия; 

г/ полезни качества на алкохолни напитки; 

д/ порногрофски материали; 

е/ оръжие; 

ж/ /отм.с реш.№ 508/27.02.2007 г./ 
з/ други, рекламирането на които е изрично забранено със закон; 

4. Разполагането на РИЕ, които: 

а/ съдържат невярна или подвеждаща информация; 

б/ рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други 

стоки или услуги; 

в/  накърняват правата и доброто име на граждани и ЮЛ; 

г/ пропагандирането под какавато и да е форма на омраза, насилие, расова или 

етническа нетърпимост; 

 

Чл.7. Собствениците на РИЕ носят цялата отговорност за причинените от РИЕ 

вреди на трети лица. 
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РАЗДЕЛ  III 

 

ВЪНШНА   РЕКЛАМА 

 

Чл.8. Външна реклама може да бъде: 

1.Светлинна реклама по покривите; 

2. Крайпътна реклама, закрепени неподвижно касети, осветени отвътре, рекламни пана 

за лепене на плакати(осветени или неосветени); 

3. Реклама по калкани на сградите; 

4. Реклами към магазини, заведения и др. обекти с общестенообслужващи функции, 

разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата или по тротоара; 

Чл.9.  Несветещата реклама се поставя на не по- малко от 50 см от нивото на терена. 

Тя следва да бъде съобразена с конкретната градоустройствена обстановка. 

       Чл.10. Светеща реклама е тази, която ползва собствен източник на светлина. Ако 

съоръжението за светеща реклама е поставено върху покрив, неговите параметри следва да 

бъдат съобразени с архитектурния облик на сградата. 

 Чл.11.  Не се разрешава полагането на съоръжения на външна реклама на територията  

на Община Айтос върху: 

1. /изм.с реш.№508/27.02.2007 г./Сгради , обявени за паметници на културата, освен 

тези съгласувани с Националния институт за паметниците на културата”. 

2. Скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и във 

визуалния обсег на възприятието им; 

3. Природни забележителности; 

4. Паркове и градски градини; 

5. Всякакъв вид дървета и едра растителност; 

6. Декоративни огради; 

7. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях; 

8. Далекосъобщителни стълбове; 

9. Сгради, в които са разположени органите на съдебната власт, изпълнителната власт 

и техни териториални поделения; 

Чл.12. Безплатни съобщения за културни спортни прояви, афиши и некролози се 

поставят  на определените за това информационни табла. 

Чл.13. /отм.с реш.№ 508/27.02.2007 г./ 
 

 

РАЗДЕЛ  IV  

 

НАДПИСИ 

 

Чл.14.  ал.1. Когато са графично и цветово оформени надписите могат да се поставят: 

1. Върху козирки, навеси, ако тяхната височина не надвишава 1 м и не закрива 

отвори по фасадите; 

2. Пред балкони, ако не са по- високи  от парапета на балкона; 

3. По фасадата на сградата, като не трябва да закриват отвори по нея; 

       ал.2. Одобряването на този проект се извършва от техническата служба, която 

одобрява архитектурния проект за обекта . 
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Чл.15. Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да 

надвишават нейните размери, нито да бъдат разположени на повече от 15 см от нея. 

Чл.16. Надписът се премахва от собственика(ползвателя) и мястото се превежда в 

първоначалния му вид в едномесечен срок от прекратяване дейността на обекта, за 

който е предназначен. 

 

 

РАЗДЕЛ  V 

 

ИНФОРМАЦИОННО- УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ 

 

 

Чл.17. Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите за 

външната реклама.  От тях са изключени указателни знаци, описани в Закона за 

движението по пътищата и Правилника за неговото приложение, както и такива, които 

указват и дават информация за местонахождението и предназначението на обществени 

сгради, институции и спортни съоръженя. 

Чл.18.  ал.1. Информационно- указателните табели се разполагат на не повече от 50 м 

от обекта, чиято дейност указват. 

              ал.2. Размерите на информационно- указателните табели не трябва да 

надвишават 1.5 кв.м., като вертикалният ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края 

на уличното платно не по- малко от 0.8 м, а хоризонталният- на височина не по- малко от 

2.5 м от нивото на терена. 

Чл.19 Не се разрешава разполагането на информационно – указателни табели върху 

обектите, посочени в чл.11 на настоящата наредба. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

 

СЪОБЩЕНИЯ 

 

 

Чл. 20. ал.1. Разлепването на съобщенията се извършва само на информационни 

тела(афишни информационни табла и др. съоръжения), разположени само на точно 

определени места на територията на Община Айтос. 

              ал.2.  Местата за разлепване на съобщенията се определят със заповед на 

Кмета на Община Айтос. 

               ал.3. Информационните тела се поставят въз основа на схема за 

разполагане и унифициране, които са одобрени от главния архитект на Общината. 

Чл. 21. При констатиране, че съобщението не е поставено на определеното за това 

място лицата, чийто стоки или услуги се рекламират, са длъжни незабавно да премахнат 

съобщението и да приведат обекта в първоначален вид, в противен случай подлежат на 

санкция по чл.38   

Чл. 22. Собствениците( ползватели) на обектите  са длъжни да не допускат 

разлепването на съобщения върху обектите им , извън тези по чл. 21, ал.1, в противен 

случай подлежат на санкция по чл. 38 . 
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Чл. 23. Не се разрешава: 

1. Разлепването на съобщения извън информационните тела, поставени на 

определените  от Кмета на Община Айтос места. 

2. Разлепването на съобщения  и поставянето на съоръжения  по чл. 21  на местата 

посочени в чл.11 от настоящата наредба. 

 

 

РАЗДЕЛ  VII 

 

РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ 

 

Чл. 24. ал.1. Рекламно – информационни елементи  могат да се разполагат на 

територията на Община Айтос въз основа на одобрени проекти, разрешени от  

Общината и след заплащане на предвидената административна таска. 

               ал.2.  Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви, описани 

в чл.2, т.4 и чл. 13 от настоящата наредба. 

Чл. 25. Исканията за разполагане на  РИЕ се отправят в писмен вид до Кмета на 

Общината и се разглежда от комисия, назначена с негова заповед, в която 

задължително участва главният архитект. 

Чл. 26. ал.1 Исканията за разполагане на РИЕ по чл.2, т. 1, 3 трябва да са 

придружени от : 

1. /изм.с реш.№508/27.02.2007 г./Документ за собственост и изрично 

писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, 

където ще се разполага РИЕ; 

2. Скица от действащия план с обозначени вида и мястото на РИЕ, а при 

липса на план – ситуационна скица и фотоснимка на мястото; 

3. Идеен проект( скица, колаж) за искания вид на РИЕ; 

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

1. От ведомството или организацията, стопанисващи имота- при имоти 

държавна собственост; 

2. От кмета на Общината или определено от него длъжностно лице- при 

имоти общинска собственост; 

3. От ръководителя на съответното предприятие, организация и други- при 

имоти, притежани от ЮЛ; 

4. С решение на общото събрание на собствениците при сгради етажна 

собственост, при спазване изискванията на Правилника за управление и 

разпореждане  с недвижима етажна собственост; 

Чл. 27. Комисията се произнася по искането  за разполагане на РИЕ в едномесечен 

срок, когато: 

1. Се изисква издаването на визи за проучване и проектиране на видовете 

външна реклама, за които се изисква разрешение за строеж( покривна, 

крайпътна и др. по преценка на главния архитект); 

2. Се издава разрешение за разполагане на елементи за външна реклама ( в 

случай, че не се изисква разрешение за строеж) и на информационно- 

указателни табели.Главният архитект може да изиска съгласувателни 

писма  от специализирани органи преди издаването на разрешението за 

разполагане; 
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3. Постановява мотивиран отказ; 

Чл. 28. Искането за разполагане на РИЕ по чл. 28 трябва да бъдат придружени от : 

1. Ситуационно решение и/или 

2. Архитектурно- дизайнерски проект и/или 

3. Снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ към 

градската среда; 

4. Конструктивен проект; 

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

6. Обяснителна записка; 

Чл. 29. Исканията за останалите видове РИЕ се комплектоват съобразно указание 

на комисията по чл.26, в занижен обем и съдържание спрямо този по чл.29 в зависимост от 

конкретния случай. 

 

Чл. 30. Разрешение за строеж се издава на собственика  на РИЕ по негово писмено 

искане след приключване на всички процедури  по одобряване и съгласуване  на 

проектите. 

 

Чл. 31. ал.1. Издава се отказ за  разполагане на РИЕ в случаите, когато: 

1.РИЕ не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както  и на 

настоящата наредба. 

2.Заявителят е нарушавал изискванията на тази наредба или сключени с 

Общината договори. 

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

непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя. 

4. Предложеното място е неприемливо в архитектурно- градоустройствено 

отношение.  

            ал.2. Отказът за разполагане на РИЕ се издава в писмен вид, като се 

посочват мотиви за отказа. 

 

Чл. 32. Ползването на афишни колонки и табла, общинска собственост за поставяне 

на краткотрайни РИЕ  се извършва без заплащане на такса. 

 

 

РАЗДЕЛ  VIII  

 

КОНТРОЛ 

 

Чл.33. Контролът по спазване на изискванията на тази Наредба се осъществява от 

длъжностни лица, назначени със заповед на Кмета на Община Айтос. 

 

Чл. 34.  Рекламно- информационните елементи и съоръжения за РИЕ са незаконни 

и подлежат на премахване, когато са поставени: 

1. в отклонение от изискванията на настоящата наредба; 

2. без необходимите проекти и/или без разрешение за поставяне; 

3. в отклонение от издаденото разрешение; 
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Чл. 35.  Премахването на незаконно поставените РИЕ се извършва по реда на чл. 

57а от ЗУТ. 

 

 

РАЗДЕЛ   IX 

 

                  АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл. 36. Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските 

органи, в случай, че е бил длъжен да го поиска и не го е направил, се наказва с 

глоба до 500лв., а на ЮЛ се налага имуществена санкция до 1000лв. 

Чл. 37. ал.1. Органите по чл. 36,ал1 могат да задължат собствениците на 

РИЕ, които са с неизряден външен вид, да ги приведат в изправност. 

               ал.2. Който не изпълни в срок предписанията на общинските органи 

по ал.1 , се наказва с глоба до 200лв., а на ЮЛ- имуществена санкция до 500лв. 

Чл.38. Който разположи РИЕ в отклонение от изискванията на настоящата 

наредба или в отклонение от издаденото разрешение, се наказва с глоба в размер от 

100 до 500лв-, а  на ЮЛ – имуществена санкция в размер от 500 до 1000лв. 

Чл.39. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН. 

   

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§ 1.  Наредбата се издава на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 57, 

ал.1 от ЗУТ. 

§ 2.  Собствениците на заварени РИЕ са длъжни да ги приведат в съответствие с 

изискванията на настоящата наредба в тримесечен срок от влизането й в сила. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й във вестник „ Народен 

приятел”. 

§ 4.  Наредбата е приета с Решение №  495   по протокол № 41/31.01.2007 г.  на 

Общински съвет- Айтос. 

 

 

 


