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Н А Р Е Д Б А
№2
ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩА ЧАСТ
Глава първа
Общи положения
Чл.1./1/ Тази наредба урежда редът и условията за
разпространяването на информация със средствата на външната
реклама, надписите и информационно-указателните табели на
територията на община Левски.
/2/ “Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ са:
1. Външната реклама – всеки текст, обемна форма
или
изображение, предназначени да информират обществеността или
да привличат нейното внимание с търговска цел;
2. Надпис-всеки текст, обемна форма или изображение,
закрепени върху сграда, свързани с функцията на даден обект в
нея;
3. Информационно-указателна табела – всеки текст, обемна
форма или изображение, указващи близостта на една сграда или
терен, където се извършва определена дейност;
4. Рекламни материали / знамена, транспаранти / надписи и информационно – указателни табели с
временен характер.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Глава втора
Общи положения
Чл. 2./1/ За извършването на рекламна дейност се заплаща
такса и наем.
/2/ Таксата е правото да се разположи РИЕ на територията
на Община Левски и се заплаща в размер, определен от
Общинския съвет.
/3/ Наемът се заплаща за ползването на терен или
съоръжение, върху което е монтиран РИЕ.
/4/ Наемът се заплаща на собственика на терена или
съоръжението.
/5/ Наемът се определя съгласно Наредба № 6 но ОбС –
Левски.
Чл. 3. Ползването на афишни колонки и табла, общинска
собственост за поставянето на краткотрайни РИЕ е безплатно и
се извършва без сключване на договор.
Глава трета
Общи изисквания към РИЕ
Чл. 4. РИЕ, независимо от техния вид, трябва:
1. Да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на
вятър и други атмосферни условия, съобразени с БДС;
2. Да бъдат пожаробезопасни;
3. Да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на
тяхната чистота и функция от физическото или юридическото
лице, за чиято дейност са предназначени.
Чл. 5. При разполагане на РИЕ трябва:
1. Да не се нарушават условията за обитаване;
2. Да не се създават рискови условия за безопасността на
движението;
3. Да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг
обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него.
Чл. 6. Всички текстове в областта на външната реклама,
надписите
и
информационно-указателните
табели
е
задължително да бъдат изписани на български език, с
изключение на запазена марка или фирмен знак на фирми с
доказана международна популярност, като в тези случаи
задължително присъства и текст на български език.
Чл. 7. Не се разрешава:
/1/ Монтирането на РИЕ върху сгради, имот или съоръжение
без писмено съгласие на техния собственик;
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/2/ Използването на светлинни символи и шрифтови надписи,
прилагани или наподобяващи на елементите от регулиране на
движението;
/3/ Рекламирането на:
1.
Забранени за употреба вещества и препарати с
наркотично и стимулиращо действие;
2.
Лекарствени средства, за които има забрана или
ограничения, предвидени в специални нормативни актове;
3.
Полезни качества на алкохолни напитки и тютюневи
изделия;
4. Порнографски материали;
5. /”Определена религия или религиозна общност” - отменено с
решение № 587/05.12.2017г. на Административен съд - Плевен, влязло
в законна сила на 23.12.2017г./

/4/ Разполагането на РИЕ, които:
1. Съдържат невярна или подвеждаща информация;
2. Рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за
недостатъци на други стоки и услуги;
3. Накърняват правата и доброто име на граждани или
юридически лица.
/5/ Извършването на политическа агитация чрез РИЕ, освен
по време на предизборна кампания.
/6/ Пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и
насилие, расова или етническа нетърпимост.
Чл. 8. Не се разрешава разполагането на съоръжения за
външна реклама на територията на Община Левски върху или в:
/1/ Сгради, обявени за паметници на културата, както и във
визуалния обсег на възприятието им, освен за случаите,
разрешени от НИПК;
/2/ Скулптурни паметници и др. елементи на декоративната
пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;
/3/ Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност;
/4/ Стени на гробищни паркове, както и в самите тях;
/5/ Елементи от системата за регулиране на движението по
пътищата;
/6/ Сгради на представителните държавни и общински
институции.
Глава четвърта
Ред за разполагане на РИЕ
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Чл. 9. Отдел “ТСУ” разработва картен материал, на който се
обозначават терените, на които могат да се разполагат РИЕ и
вида на съоръженията, върху които могат да се монтират.
Чл. 10. Картата задължително включва и местата около
входно-изходните магистрали на гр. Левски.
Чл. 11. Картата се утвърждава от Кмета на Общината и се
предоставя на отдел “Икономически дейности” за контрол по
поставянето и поддържането на РИЕ и срока за ползването им.
Чл. 12./1/ Физическите и юридическите лица, които желаят да
поставят или да ползват РИЕ, задължително съгласуват вида и
текста им с отдел “ТСУ”.
/2/ След съгласуването на вида и текста на РИЕ, той се
поставя на свободно място по утвърден картен материал, след
заплащането на определената такса.
Чл. 13. Задължително се представят проекти за:
1. Светлинни и други РИЕ по покривите на сградите;
2. РИЕ по калкани на сгради;
3. РИЕ, за които
се
изисква
изграждането на
дълготрайни
съоръжения.
Чл. 14. Съгласуването и одобряването на проектите се
извършва по ред, предложен от отдел “ТСУ” и утвърден от Кмета
на Общината.
Чл. 15./1/ Компетентните общински органи могат да откажат
разполагането на РИЕ в случаите, когато:
1. РИЕ не отговаря на изискванията на ЗТСУ, други
нормативни изисквания, както и на настоящата Наредба;
2. Заявителят е нарушавал многократно изискванията на
тази Наредба или сключените с Общината договори при или по
повод разполагането на други РИЕ;
3. Вече има издадено друго разрешение за разполагане на
РИЕ върху или в непосредствена близост с мястото, посочено от
заявителя.
/2/ Отказът за разполагане на РИЕ се постановява в писмен
вид, като се посочват мотивите.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Глава пета
Контролни органи
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Чл. 16. Контролът по спазване на Наредбата се осъществява
от отдел “Икономически дейности”, отдел “ТСУ”, отдел “Общинска
собственост”, звеното за самоохрана при Община Левски,
кметовете на населените места, органите на ХЕИ, ДВСК, МВР и
други упълномощени със заповед на кмета лица.
Чл.17. Актовете за нарушение на разпоредбите на
Наредбата се съставят от контролните органи, посочени в чл. 16.
Чл.18. Установяването на нарушенията, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления
става по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл.19. Наказателните постановления се издават от Кмета на
Общината въз основа на актове, съставени от длъжностните лица
по чл. 16.
Глава шеста
Административно – наказателни разпоредби
Чл. 20. При разполагане на РИЕ без надлежно разрешение
от общинските органи на нарушителя се налага глоба от 50 до
100 лв.
Чл. 21./1/ При разполагане на РИЕ на неразрешени места
или на такива, които не отговарят на изисквания на Глава втора
от тази Наредба, на нарушителя се налага глоба от 20 до 100 лв.
/2/ При повторно нарушение глобата е от 100 до 200 лв.
Чл. 22./1/ Органите по чл.15 от тази Наредба могат да
задължат собствениците и наемателите на РИЕ, които са
неизправни, с лош външен вид, не отговарят на изискванията на
тази Наредба или са поставени без разрешение, да ги приведат в
изправност или да ги демонтират.
/2/ Който не изпълни в срок предписанията на контролните
органи по ал.1 се наказва с глоба от 10 до 50 лв. Същата глоба се
налага и на лицата, неизпълнили в срок изискванията за
премахване на РИЕ.
/3/ В случаите по предходната алинея с наказателно
постановление общинските органи могат да премахнат РИЕ за
сметка на собственика.
Чл. 23. /Изм., Реш. 72/20.02.2012 г./ /1/ Нарушенията по тази Наредба
се установяват с актове, съставени от упълномощени от Кмета на
Общината длъжностни лица.
/2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община
Левски или оправомощен от него заместник-кмет.
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Чл. 24. /Изм., Реш. 72/20.02.2012 г./ Установяването на нарушенията,
съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Собствениците на заварените РИЕ, с изключение на
елементите с краткотраен характер, са длъжни да приведат
всички вече разположени РИЕ в съответствие с изискванията на
тази Наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.
§ 2. Настоящата Наредба отменя чл. 5, 5а, 6, 7 и 8 от
Наредба № 1 на Общински съвет Левски, приета с Решение от 6
март 1996 година.
§ 3. Наредбата е изготвена на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22
от ЗМСМА.
§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет Левски с
Решение № 228 от 03.12.2004 година и изменена с Решение №
72/20.02.2012 г.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
Наредбата е изменена с решение № 587/05.12.2017г. на
Административен съд - Плевен, влязло в законна сила на 23.12.2017г.

Председател ОбС: /п/ С. Начев
Зам. председатели: /п/ И. Александров
/п/ Л. Личков
/п/ Б. Исмаил
Гл.експерт “ООбСВО” /п/ Л. Владимирова
Вярно с оригинала при ОбС,
Мерзие Алиева:
Младши експерт “Обслужване на Общински съвет”
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