НАРЕДБА
ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тази Наредба се уреждат редът и условията на разпространяването на информация със
средствата на външна реклама , надписите и информационно-указателните табели на територията на
ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК , при спазване на настоящата Наредба и действащото законодателство.
Чл.2/1/ По смисъла на тази Наредба :
1.
Външна реклама е всеки текст, обемна форма или изображение , предназначени да
информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска цел , които не се
разпространяват чрез средствата за масово осведомяване , комуникациите или пряко до
индивидуален клиент;
2.
Надпис е всеки текст , обемна форма или изображение , закрепени върху сграда или
съоръжение и е свързан с техните функции или с функциите на отделни обекти;
3.
Информационно-указателни табели са всеки текст , обемна форма или изображения ,
указващи близостта на една сграда или терен , където се извършва определена дейност;
4.
Рекламни материали с временен характер са : знамена , транспаранти , надписи и
информационно-указателни табели са обозначаващите акционни , обществени и други дейности със
срок на поставяне , по – малък от един месец.
5.
Съобщения са : всички видове афиши , плакати , постери и други , които предоставят
информация за предстоящи културни , спортни , обществени , акционни , хуманитарни и други
прояви .
6.

Реклама в Интернет е : текстова, фонова и рекламен банер/бутон.

/2/ За краткост елементите , представляващи изброените в ал.1 понятия ще бъдат наричани рекламно
– информационни елементи / РИЕ /.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл.3 Рекламно-информационните елементи / РИЕ / , независимо от техния вид , трябва да отговарят на
следните условия :
/1/ По отношение на вида и съдържанието :
1.1 Да бъдат изработени от трайни материали , устойчиви на вятър и други атмосферни условия ,
съгласно изискванията на съответните стандарти;
1.2 Да бъдат пожарообезопасени;
1.3 Да бъдат поддържани в добро функционално състояние по отношение на тяхната чистота и
функция от физическото или юридическото лице , получило разрешение за поставяне;

1.4 Да съдържат наименованието , адреса или седалището на собственика , респективно
юридическото или физическото лице , получило разрешение за поставяне или собственика на РИЕ;
1.5 Всички текстове в областта на външната реклама , надписите и информационно-указателните
табели и съобщенията е необходимо да бъдат изписани на български език, с изключение на
търговска марка или фирмен знак / лого / на предприятия , съгласно съдебна , респективно
патентна регистрация, или наименование на предприятия или лица с доказана международна
популярност.
1.6 Не са съобщения по смисъла на чл.3/1/, т. 1.5 материалите , поставяни във връзка и по време на
предизборна кампания. Един месец след приключването на предизборната кампания , съответната
политическа партия , движение , коалиция , организация или инициативен комитет , са длъжни да
премахнат агитационните материали и да приведат мястото в първоначалният му вид, съгласно
разпоредбите на настоящата Наредба. При неизпълнение , ще бъдат налагани санкции предвидени
в Раздел Дванадесет и Тринадесет от настоящата Наредбата.
/2/По отношение на разполагането им :
2.1 Да не нарушават условията на обитаване , както и да не създават пречки за ползването на имота
, към който са прикрепени /монтирани/.
2.2 Да не се закрива друго рекламно пано , търговски или друг обществен обект , както и да не се
затруднява подхода към него;
2.3 Да не се създават рискови условия за безопасността на движението;
2.4 При разполагане на РИЕ по покривите , калканите и други части на сградите , Кметът на
ОБЩИНА РАДОМИР или упълномощено от него длъжностно лице може да задължава рекламоразпространителя да поправи или боядиса указана част от сградата в случай , че се налага от поставянето
на конструкцията.
2.5 При разполагане на реклами на територията и интернет адреса на ОБЩИНА РАДОМИР,
рекламодателите трябва да спазват разпоредбите на настоящата Наредба, както и изискванията на други
нормативни уредби на Българското законодателство.
Чл.4/1/ Не се разрешава :
1.1 Монтирането на РИЕ върху сгради , имот или съоръжение без писмено съгласие на техния
собственик .
Използването на светлинни символи и шрифтови надписи , прилагани като или наподобяващи
елементи от системата за регулиране на движението;
Извършването на политическа агитация чрез РИЕ , освен поставянето на информационни ,
указателни и агитационни материали върху клубовете на политическите партии и билбордове;
Пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие , расова или етническа
нетърпимост;
/2/ Не се допуска рекламирането на :
1. Забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и стимулиращо действие;
2. Лекарствени средства , тютюневи изделия и алкохолни напитки , за които има забрана или
ограничения , предвидени в специалните нормативни актове;

3. Порнографски и други материали , накърняващи добрите нрави и морални норми;
4. Оръжия и други боеприпаси;
5. Нетрадиционни религии и / или религиозни общности;
6. Други продукти , услуги и дейности , рекламирането на които е изрично забранено със закон .
/3/ Не се допуска разполагането на РИЕ , които :
1. съдържат невярна или подвеждаща информация;
2. Рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки или
услуги;
3. Накърняват правата и доброто име на граждани и / или юридически лица.
/4/ Отговорност за разположените РИЕ при условията на настоящата Наредба , носят рекламоразпространителите за причинени щети на трети лица.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ВЪНШНА РЕКЛАМА
Чл.5 Външна реклама може да бъде :
1. Светлинна и друга реклама по покривите;
2. Крайпътна реклама , закрепена неподвижно касети, осветени отвътре , рекламни пана за лепене на
плакати / осветени или неосветени /;
3. Реклами по калкани и фасади на сгради над партерни етажи;
4. Реклами към градския партер : магазини , заведения и други обекти с обществено-обслужващи
функции .
5. Реклама по градския транспорт –автобуси, таксита и др.
Чл. 6 Върху всяка реклама трябва да бъдат изписани фирмата и адресът на юридическото или физическото
лице , извършващо рекламната дейност.
Чл.7Не светещата реклама се поставя на не по – малко от 50 см. от нивото на терена. Нейните параметри
следва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.
Чл.8 Светеща и осветена реклама е тази , която използва собствен източник на светлина. Ако съоръжението ,
носещо светеща реклама , е върху покрив , неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния
образ / силует , пластично оформление и др. / на сградата.
Чл.9
Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на ОБЩИНА
РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК върху :
1. Сгради обявени за паметници на културата.
2. Скулптурни паметници и други елементи на декоративна пластика .
3. Национални и градски паркове, с изключение на периферните им части прилежащи към
магистралите;
4. Всякакъв вид едро размер на растителност /широколистни и иглолистни дървета / ;

5. Фасади на жилищни сгради , с изключение на калканни стени и покриви;
6. Ажурни и декоративни огради;
7. Стени на гробищен парк , както и в самите тях;
8. Стълбове на далекопроводната електрическа мрежа , декоративните стълбове за улично и парково
осветление; Изключение се допуска само за разполагане на РИЕ до един квадратен метър върху
стълбове за осветление;
9. Елементи от системата на регулиране на движението по пътищата.
10. Сгради на представителните държавни и общински институции , общински детски заведения и
училища.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
РЕКЛАМА КЪМ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Чл.10 Разполагането на реклами към елементи на градското обзавеждане се разрешава само на определени
за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до два квадратни метра.
Чл.11/1/ Безплатни съобщения за културни , спортни , хуманитарни прояви и др. , се поставят само на
определените за това места – афишни колонки , информационни табла и др.
/2/ Афишните колонки могат да носят съобщения за културни и спортни прояви и спектакли. Върху тях не
могат да се поставят други материали преди завършване на проявата , за която първите информират.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
НАДПИСИ
Чл.12 Надписите могат да бъдат поставени:
1. Върху козирки, навеси и корнизи , ако тяхната височина не надвишава един метър и не закрива
отвори по фасадата;
2. Пред балкони или подпрозоречни отвори , ако не са по – високи от парапета на балкона или
подпрозоречната височина;
3. Вертикално по фасадата на сградата.
Чл.13 Надписите , поставени върху стена или успоредно на нея , не трябва да надвишават нейните граници ,
нито да бъдат разположени на разстояние, по – голямо от 25 см.
Чл.14 Надписът се премахва от собственика / ползвателя / и мястото се превежда в първоначалния му вид в
еднсмесечен срок след прекратяване на дейностите в обекта , за които е предназначен.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ
Чл.15 /1/ Редът за разполагане на информационно – указателни табели е в съответствие с разпоредбите на
Раздел ІІІ от настоящата Наредба. Те изключват указателните знаци , описани в Закона за движение по
пътищата и Правилника за неговото приложение.
/2/ Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи до 3 броя информационно –
указателни табели , свързани с един негов обект.

/3/ Размерите на информационно – указателните табели не трябва да надвишават 1.5 кв.м. , като
вертикалният ръб към улицата трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно , не по –
малко от 0.80м., а долният хоризонтален – на височина , не по – малко от 2.50 м.от нивото на терена.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР
Чл.16/1/ Рекламни материали , знамена , транспаранти и надписи с временен характер могат да се
разполагат на определените със заповед на Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР, места и могат да носят само
информация , свързана с икономически , социални , културни , политически и спортни прояви. Те могат да
бъдат инсталирани за срок , не по – дълъг от един месец.
/2/ Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за събития , които се извършват в
сградата.
Чл.17 Разполагането на безплатна временна информация може да бъде разрешена от Кмета на ОБЩИНА
РАДОМИР за събития , провеждани от общината с общоградски , национален или международен характер.
Чл.18 Рекламни материали , знамена , транспаранти , надписи , информационно – указателни табели и афиши
с временен характер се премахват до три дена след изтичане на срока за разрешаването им от рекламоразпространителите.
РАЗДЕЛ ОСМИ
РЕКЛАМА ВЪРХУ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
Чл.19 Превозните средства , използвани или екипирани само за да носят реклама , не могат :
1. Да спират или паркират в зоните , ограничени за реклама;
2. Да имат обща рекламна площ , надвишаваща 12 кв.м. за всяко превозно средство.
Чл.20 Изключения от забраните по чл.19 могат да бъдат допускани само при провеждане на мероприятия по
Закона за събранията , митингите и манифестациите , и други обществени събития – с разрешение на Кмета на
ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК , за което се уведомява началника на пътна полиция.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
СЪОБЩЕНИЯ
Чл.21 /1/ Разлепването на съобщенията се извършва на информационни тела/ афишни колонки,
информационни табла и други съоръжения/, разположени единствено и само на определени места на
територията на ОБЩИНА РАДОМИР.
/2/ Местата за разлепване на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Радомир.
/3/ Информационните тела се поставят въз основа на изготвена схема за разполагане и унифицирани
проекти , одобрени от Главния архитект на Община Радомир.
/4/ Изработването на проектите по ал.3 става въз основа на предварително прието от техническата
служба задание , в което са посочени конкретните изисквания относно параметрите , вида на съоръжението ,
използвани материали , начин на разположение и други.
/5/ При разполагане на съобщенията не трябва да се закриват други материали преди завършване на
проявата , за която те съобщават.

/6/ На едно информационно тяло могат да бъдат поставяни най-много две съобщения , които
информират за идентични стоки , услуги и/или дейност на едно и също лице.
Чл. 22 /1/ Лицата , за чиито стоки , услуги и/или дейност съобщението информира,възложителите и/или
организаторите,на мероприятието/дейността са длъжни да спазват разпоредбите на чл. 21 от
настоящата Наредба. При неспазване същите носят Административно-наказателна отговорност и подлежат на
санкция съгласно , Раздел Тринадесет Чл. 41 от тази Наредба.
/2/ При констатирано нарушение на разпоредбите на чл.21 , ал.1 от настоящата Наредба ,
нарушителите са длъжни да отстранят незабавно нередностите. При неизпълнение носят Административнонаказателна отговорност и подлежат на санкция съгласно , Раздел Тринадесет Чл. 41 от тази Наредба.
Чл.23 /1/ Собствениците/ползвателите/ на обекти са длъжни да не допускат разлепването на съобщения
върху обектите им, извън предвидените места по чл. 21 от тази Наредба.
/2/ При констатирани нарушения по чл.23,ал.1 от настоящата Наредба , собствениците / ползватели /
на тези обекти / места / са длъжни незабавно да премахнат съобщението, ако не същите носят
Административно-наказателна отговорност и подлежат на санкция съгласно , Раздел Тринадесет Чл.41 от тази
Наредба.
Чл.24 Не се разрешава :
1. разлепването на съобщения извън информационните тела, находящи се на територията на
Община Радомир, ОБЛАСТ ПЕРНИК и определени със заповед на Кмета на Община Радомир;
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НА ОБЩИНА РАДОМИР
www.radomir.bg
Чл.25/1/ Текстова реклама представлява реклама чрез текст , съдържащ хипервръзка /и към страницата на
рекламодателя; Нейни видове са : текстов блок и текстов линк.Чрез текстовата реклама в интернет адреса на
ОБЩИНА РАДОМИР, всяко юридическо или физическо лице може да рекламира чрез кратки и ясни текстове ,
своите нововъведения на стоки, услуги и/или дейност. Редакционният материал трябва да носи белезите на
новината и просто да казва какво се е случило .
/2/ Фонова реклама / активна – запазен знак на не натрапчив фон и активна – запазен знак и
рекламно изображение на блед фон , като части от него или всичко се оцветяват или раздвижват случайно с
курсора на мишката отгоре/, препоръчително е да се използва повече визия , а не текст , защото има
предимство четимостта. Може да се използват и звукови ефекти като фон, което допълнително привлича
вниманието.
/3/ Рекламен банер/бутон е реклама под формата на графично изображение с определени размери
за хипервръзка към WEВ страницата на рекламодателя.Видове: неанимиран;фиксиран;класически и имиджов
банер.Задължително е физическите или юридическите лица използващи рекламен банер/бутон , да използват
ail-text/при поставяне на курсора на мишката върху банера излиза кратък текст в цветово каренце/При
възможност може да се помести текст над или под банера.
Чл.25 /1/ Реклама в интернет страницата на Община Радомир, ОБЛАСТ ПЕРНИК, се помества след подаване на
заявление/образец/ и след одобряване на съдържанието й от IT специалистите на Общинска администрация –
Радомир.При одобрено заявление Кмета на Общината сключва договор за реклама, в който се уточняват
правата и задълженията на всяка от страните. ОБЩИНА РАДОМИР, не носи отговорност за качеството или
съдържанието на рекламираните сайтове или сайтове свързани с тях .

/2/ Забранява се поместването на рекламни линкове , водещи до сайтове които пряко или косвено :


нарушават добрите нрави и общоприетите етични норми;



съдържат материали подбуждащи към насилие или нарушаване на обществения ред;



нарушават Закона за авторското право и сродните му права , както и други закони и под законови
актове на действащото българско законодателство.

/3/ При констатирани нарушения по чл.25 от тази Наредба, рекламния банер се сваля от интернет
страницата на ОБЩИНА РАДОМИР и сключеният договор за реклама се прекратява.
/4/ Рекламата на интернет страницата на ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК , може да бъде
платена и безплатна. Редът , условията и таксите за реклама се публикуват в сайта на ОБЩИНА РАДОМИР
- www.radomir.bg
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
Чл.26 /1/ РИЕ могат да се разполагат на територията на ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК въз основа на
одобрени проекти , разрешени от Главния архитект по чл. 57 от ЗУТ и след заплащане на предвидената
административна такса по тарифа , утвърдена от Общински съвет – Радомир.
/2/ В случаите, когато РИЕ се поставят върху имот общинска собственост , освен документите по
предходната алинея , се изисква и договор за наем с Община Радомир.
/3/ Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви/съобщения , описани в чл. 11 .
/4/ Поместването на реклама в интернет страницата на Община Радомир, ОБЛАСТ ПЕРНИК се
извършва след подадено заявление/образец/ в деловодството на Общинска администрация – Радомир,
съгласно чл.25 от настоящата Наредба.
Чл.27 Исканията за разполагане на РИЕ се отправят в писмен вид :


. До Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР, когато се отнася за :
а/ Външна реклама;
б/ Реклама към елементите от градско обзавеждане;
в/ Обекти , които са общинска собственост.
г/ Надписи;
д/ Информационно-указателни табели;
е/ Рекламни материали с временен характер.

Чл.28 Исканията по чл. 27 се разглеждат от постоянната комисия по реклама, определена със Заповед на
Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР
Чл.29 /1/Исканията за разполагане на РИЕ трябва да са придружени от :
1.Документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие на собственика на сградата ,
обекта, съоръжението или терена , където ще се разполагат РИЕ;

2.Скица от действащ ПУП на населеното място с обозначени вида и място на РИЕ, а при липса на план
ситуационна скица и фотоснимка на мястото;
/2/ Съгласието по ал.1 , т.1 за имоти , които не съставляват общинска собственост , се дава :
1. От ведомство или организацията , стопанисващи имота , при имоти държавна собственост , или
от областен управител;
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 , с Решение
на Общото събрание на собствениците при сгради ЕС , при представено нотариално писмено
съгласие от собствениците на обекти в ЕС непосредствено засегнати от поставянето на РИЕ и
при спазване на разпоредбите на Раздел ІV от ЗС.
4. От физическо лице собственик на имота.
/3/ Допълнителни документи неупоменати в ал.1 и 2 могат да бъдат изискани от Главния архитект и
Главния инжинер на ОБЩИНА РАДОМИР в зависимост от конкретните характеристики на РИЕ.
Чл.30/1/ Комисията разглежда постъпилите искания за разполагане на РИЕ, писмено с протокол уведомява
Кмета и Главния архитект на Общината за взетите решения.
/2/ Когато е необходимо , комисията по рекламата може :
а/Да извърши оглед на място
б/ Да изиска допълнителни съгласувания от специализирани органи

Чл.31/1/Срокът за одобряване или постановяване на мотивиран отказ, по искането за разполагане на РИЕ е
30/тридесет/ дни от постъпването му .
/2/Разрешение за поставяне/монтаж/ на РИЕ, се издава Главния архитект на Общината в седем дневен
срок от приключване на всички необходими процедури по одобряване и съгласуване на
проектите.Разрешението за поставяне /монтаж/ губи действие 6/шест/ месеца след датата на издаването му ,
ако РИЕ не поставен.
РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ
Чл.32 Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ се извършва въз основа на
договор за реклама / наем / , който се сключва от Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР или упълномощено от него
лице за срок до 1 година , като месечната наемна цена се определя на база тарифа , приета с решение на
Общински съвет – Радомир.
/1/за разполагане на РИЕ по чл. 5 , т.2 от настоящата Наредба , при сключеният договор за реклама
/наем/ и полученото разрешение за монтаж цената за рекламната позиция се заплаща независимо дали е
реализирана.
/2/ Ползването на общински имоти за разполагане на информационно – указателни табели се
извършва въз основа на договор за реклама / наем /, сключен от Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР със
собственика, наемателя или ползвателя на обекта, чиято дейност и местоположение указват , без
провеждането на търг или конкурс.

/3/ Ползването на общински имоти за разполагане на рекламни материали с временен характер се
извършва въз основа на сключен договор за реклама / наем/ с Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР и внесена
гаранция в размер на 50 лева за изпълнение на чл.18 от настоящата Наредба.При неизпълнение на указания
срок съгласно чл. 18 , внесената гаранция се задържа в полза на Община Радомир.
/4/ Поставянето на РИЕ на общински имоти , отдадени под наем при условията на тази Наредба и по
чл.8 ал.2 от ЗОС , се извършва въз основа на договор с Кмета на Общината по цени определени от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Радомир.
Чл.33 След изтичане на действието на сключеният договор за реклама /наем/ или при неговото прекратяване
, наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена в първоначален вид за своя сметка
в едномесечен срок , считано от датата на прекратяване на договора , освен ако не е посочен друг срок в
договора.
Чл.34 Месечната наемна цена се определя на база Тарифа, приета с Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Радомир, която е неразделна част от
настоящата Наредба.
Чл.35/1/ Служебно разрешение за временни реклами и агитационни материали се издава от Кмета на
ОБЩИНА РАДОМИР след съгласуване с Главния архитект на Общината на подадената писмена молба.
/2/ Не се изисква разрешение и заплащане на наемна вноска за поставяне на РИЕ с временен характер
по чл. 11 върху афишни колонки – общинска собственост.
/3/ Не се изисква разрешение и заплащане на наемна вноска за поставяне на некролози на
определените за това места.
Чл.36 Лицата , на които е предоставено правото да ползват информационните тела са длъжни да ги
поддържат в чист и естетичен вид. При нарушение последните носят административно –наказателна
отговорност , съгласно Раздел Тринадесети от настоящата Наредба.
Чл.37 Зоните за разполагане на РИЕ се определят с Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на Община Радомир.
РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.38 Контролът по спазване на изискванията на тази Наредба се осъществява от Кмета на ОБЩИНА
РАДОМИР и от упълномощени от него длъжностни лица .
Чл.39/1/ Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от Общинските органи в случаите , когато е бил
длъжен да поиска разрешение и не го е направил , се наказва с глоба от 50.00 лева до 500.00 лева , освен ако
по друг нормативен акт не подлежи на по тежки наказание. При повторно нарушение се наказва с глоба от
500.00 лева.
/2/ Който разполага РИЕ , които не отговарят на изискванията на тази Наредба или ги разполага на
неразрешени места , в случаите , когато не се изисква разрешение от Общинските органи , се наказва с глоба
от 150.00 лева , освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание. При повторно
нарушение се наказва с глоба от 300.00 лева.
/3/ Разположени в нарушение на настоящата Наредба РИЕ без отбелязан собственик се демонтират в
5 дневен срок от и за сметка на Общината.

/4/ При констатирани разположени РИЕ в нарушение на настоящата Наредба с известен собственик ,
на същия се дава срок от 10 дни да демонтира съоръженията и се налага глоба съгласно чл. 39 , ал.1. При
неспазване на посочения срок се пристъпва към демонтаж по смисъла на ал.3.
/5/ Същите санкции се налагат и на собствениците и председателите на етажната собственост , които
са допуснали поставянето на реклами , несъобразени с изискванията на тази Наредба.
Чл.40 /1/ Органите по чл.39 могат да задължават собствениците на РИЕ , които са неизправни , с лош външен
вид , не отговарят на изискванията на тази Наредба или са поставени без разрешение , да ги преведат в
изправност в 10 дневен срок или да ги демонтират.
/2/ При неизпълнение на предписанията на Общинските органи по ал.1 се налага глоба от 200.00 лева.
При повторно неизпълнение се наказва с глоба от 500.00 лева.
/3/ В случаите по предходната алинея , РИЕ се премахват със Заповед на Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР
за сметка на собственика на РИЕ.
Чл. 41 При неизпълнение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от лицата по чл.22, ал.1 , и чл. 23, ал.1 , на
физическите лица се налага глоба в размер от 100.00 лева до 500.00 лева , а за юридически лица –
имуществена санкция в размер от 500.00 лева до 1 000 лева.
Чл.42 Наказателните постановления се издават от Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР въз основа на констативен акт,
установяващ нарушението , съставен от упълномощените длъжностни лица.
Чл.43 Установяването на нарушението , издаването , обжалването и изпълнението на наказателните
постановления става по реда на ЗАНН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1/1/ 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
петнадесет дневен срок от влизането и в сила.
/2/ За неизпълнение на предходната алинея , комисията по реклами , на база пълен списък на
изградените до момента РИЕ , в три месечен срок от приемане на настоящата наредба след оглед на място
дава писмени указания за привеждането им в съответствие с изискванията или за премахването им.
§2 Неизпълнението на задълженията по §1/1/ се санкционира с глоба от 50.00 лева до 400.00 лева.
§3 Наредбата е приета от Общински съвет град Радомир с решение № .......................на основание
чл.21 , ал.2 , във връзка с чл. 21 , ал.1 , т. 13 от ЗМСМА и чл. 57 от ЗУТ.
§4 Настоящата наредба отменя наредба за рекламата на Община Радомир приета с решение на N:99
по протокол N: 19 от 28.07.2000г., изменена с решение N:81 от Протокол N:6 от 09.06.2006г., изменена с
решение N:151 от Протокол N:11 от 30.10.2009г.
§5 Наредбата влиза в сила от .........................2012г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
(Красимир Борисов)

