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НАРЕДБА № ...... 

         ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, 

ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО- ДЕКОРАТИВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И 

ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЕРНИК 
 

 

ЧАСТ ПЪРВА 

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ  И   

ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ 
 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на 

преместваеми обекти, на рекламни, информационни, монументално-декоративни елементи и 

елементи на градското обзавеждане на територията на община Перник. 

Чл. 2. Преместваемите обекти, рекламните, информационните, монументално-

декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане по тази наредба не представляват 

недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се 

записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други 

права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър. 

Чл. 3. Разпоредбите на тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми 

обекти, рекламни, информационни, монументално-декоративни елементи и елементи на градското 

обзавеждане към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни 

площадки и други подобни открити обекти по смисъла на чл. 55 от ЗУТ. 

Чл. 4. (1) Преместваемите обекти, рекламните, информационни, монументално-

декоративни елементи и елементите на градското обзавеждане трябва да отговарят на 

устройствените и строителните правила за безопасност и за формиране на благоприятна жизнена 

среда и добър естетически облик на община Перник. 

(2) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни, информационни, 

монументално-декоративни елементи и елементи на градското обзавеждане се съгласуват 

помежду си, като преимуществено положение имат схемите за поставяне на елементи на градско 

обзавеждане. 

(3) Техническите правила за поставяне на рекламни елементи и преместваеми обекти са 

определени в Приложение № 6 

 

Глава втора 

                  ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И 

ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ  

 

Раздел I 

          ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ 

ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ  

 

Чл. 5. (1) Преместваеми са обектите, които служат за търговски и други обслужващи 

дейности и представляват павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, както и други елементи 

на градското обзавеждане, отговарящи на дефиницията в т. 80 на § 5 от ДР на ЗУТ. 
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(2) Рекламни и информационни елементи са преместваеми обекти със самостоятелна или 

полусамостоятелна конструкция, която се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и 

служат за осъществяване на реклама, отговарящи на дефиницията в т. 81 на § 5 от ДР на ЗУТ. 

(3) Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски 

продукти, въведени в серийно производство, предназначени за конкретна некомерсиална функция, 

в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране 

на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други. 

Чл. 6. (1) Фирмени надписи са информационни елементи, съдържащи наименованието, 

търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на 

недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето. 

(2) Фирмени информационно-указателни табели са информационни елементи, 

обозначаващи определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. 

Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на 

фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. Фирмената 

информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания. 

(3) Фирмен тотем е индивидуален рекламен елемент, обозначаващ местонахождението на 

обект. 

Чл. 7. Преместваемите обекти, рекламните, информационните елементи и елементите на 

градското обзавеждане са класифицирани по вид, функция, физически параметри в Приложение 

№ 1, Приложение № 2 и Приложение № 3. 

Чл. 8. (1) Преместваемите обекти, рекламните, информационните елементи и елементите на 

градското обзавеждане могат да бъдат заявени  за поставяне по реда на тази наредба въз основа на: 

1. типови проекти - общински и корпоративни; 

2. индивидуални проекти. 

(2) Не се изисква изработване на проект за поставяне на фирмен надпис, в случаите когато: 

а) фирменият надпис или тотем са одобрени с инвестиционния проект за изграждане 

или преустройство на обекта и са допуснати с общото разрешение за строеж. 

б) фирмените надписи са с размери до 0,65 м2 и се поставят на нивото на партера и 

успоредно на стената. 

Чл. 9. (1) Кметът на общината възлага изработването на общински типови проекти за 

преместваеми обекти по реда на Закона за обществените поръчки. 

(2) Типовите проекти се одобряват от главния архитект на общината, след приемането им 

от Общинския експертен съвет по устройство на територията. 

(3) Общинските типови проекти са общодостъпни и се съхраняват в Дирекция 

„Инвестиционно проектиране и устройство на територията” на Община Перник. Типовите проекти 

се предоставят при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави преместваем 

обект, срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на копие от 

проекта. 

(4) Отделни възложители могат да предлагат на главния архитект да одобри корпоративни 

типови проекти. Корпоративният типов проект е собственост на съответния възложител 

Чл. 10. Обектите, за които не са утвърдени типови проекти, се изпълняват по индивидуални 

проекти. 

 

Раздел IІ 

          НОРМАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ         

                                                      

Чл. 11. (1) Класификацията на преместваемите обекти, обединени в системи по 

функционален признак, се определя съгласно Приложение № 1.   

(2) Преместваемите обекти трябва: 

1. да отговарят на нормите за безопасност; 

2. да се поддържат в добро техническо състояние и естетичен външен вид; 

3. да не нарушават условията на обитаване; 

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда; 

5. да не са поставени в нарушение на действащото законодателство; 



  

 3 

6. да не застрашават безопасността на движение по улиците; 

7. да не възпрепятстват възможността за ползване на изградени места за паркиране и 

гариране, които се изискват по закон; 

8. да не препятстват ползването на вход-изходите на подлези, надлези, подходи към 

представителни обществено-обслужващи обекти и пешеходни пътеки; 

9. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или 

сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ; 

10. да не възпрепятстват нормалното ползване на сгради, преместваеми обекти и 

рекламни елементи; 

11. да съответстват на приетите прототипи, когато са по типови проекти; 

12. да не са поставени в непосредствана близост до дървета, върху части от входове на 

жилищни и обществени сгради, както и в подколонни пространства – съгласно 

изискванията на Приложение № 6; 

13. да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема на обекта или 

по различен от определения с проектната документация начин; 

14. да се спазват правилата за достъпност на средата, определени с Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 

15. при необходимост обектът да бъде защитен с определени средства (решетки, мрежи и 

др.),  същите да са с естетичен вид в съответствие с одобрените прототипи или с 

одобрената проектна документация. 

Чл. 12. Всеки собственик или ползвател на преместваем обект е длъжен да отбележи на 

видно място върху обекта данни за контакт и номера и датата на издаденото разрешение за 

поставяне. 

                                                          

Раздел ІІІ 

НОРМАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

 Чл. 13. (1) Класификацията на рекламните и информационни елементи (РИЕ), се определя 

съгласно Приложение № 2. 

(2) Рекламните и информационните елементи (РИЕ) независимо от техния вид, трябва: 

1. Да бъдат изработени от трайни материали; 

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

от физическото или юридическото лице, получило разрешение за поставяне на 

рекламата. 

(3) При разполагане на рекламно-информационни елементи следва : 

1. Да не се нарушават условията на обитаване; 

2. Да не се създават рискови условия за живота и здравето на гражданите и за     

безопасността на движение; 

3. Да не се закрива друг рекламен елемент, частен имот, търговски или обществен    

обект, както и да не се затруднява подходът към него. 

(4) Текстове в областта на външната реклама, надписите, информационно- указателните 

табели и съобщенията се изписват на български език. Те могат да се изпишат допълнително и на 

чужд език. Само на чужд език може да се изписват запазена марка, фирмен знак или наименование 

на предприятие или лица с доказана международна популярност; 

Чл. 14. Не се разрешава: 

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

техния собственик; 

2. Монтирането на РИЕ върху дървета; 

3. Използването на светлинни символи или шрифтови надписи наподобяващи елементи 

от системата за регулиране на движението; 

4. Рекламирането на стоки и услуги, чиято реклама е изрично забранена със закон; 

5. Разполагането на РИЕ, които: 

а) съдържат невярна или подвеждаща информация; 
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б) рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки 

или услуги; 

в) накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица; 

г) пропагандират под каквато и да е форма омраза, насилие, расова, верска и етническа 

нетърпимост. 

Чл. 15. Носителите на права за разполагане на РИЕ при условията на тази наредба носят 

отговорност за причинени щети на трети лица. 

 

Раздел IV 

            НОРМАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 

ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ 

 

Чл. 16. (1) Класификацията на елементите на градско обзавеждане, обединени в системи по 

функционален признак, се определя съгласно Приложение № 3. 

(2) Разрешение за поставяне за елементи на градското обзавеждане се издава само в 

обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схеми за поставяне, изработени по 

реда, предвиден за преместваеми обекти. 

(3) Разрешението за поставяне по ал. 2 може да бъде и за група елементи на градското 

обзавеждане. 

(4) За издаване на разрешението за поставяне по ал. 2 не се събират такси. 

(5) Елементите на градското обзавеждане не могат да служат за осъществяване на рекламна 

дейност, с изключение на посочените в тази наредба случаи. 

Чл. 17. (1) Спирките на масовия градски транспорт са елементи на градското обзавеждане, 

разположени в определен териториален обхват и могат да съдържат обозначителни знаци, табла, 

навеси и други съпътстващи ги обекти и елементи, съгласно Приложение № 3. Спирките на 

масовия градски транспорт са общинска собственост. 

(2)  Разрешението за поставяне на в обхвата на спирките на масовия градски транспорт е 

едно за всички обекти и елементи. 

(3) Обектите и елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт се 

предоставят на трети лица за осъществяване на търговска или рекламна дейност по реда на Закона 

за общинската собственост, Закона за концесиите и подзаконовите нормативни актове по 

приложението им. 

 

Глава трета 

РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, 

РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО 

ОБЗАВЕЖДАНЕ 

 

Раздел I 

                СХЕМИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ,   

          ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ (ФИРМЕНИ НАДПИСИ, ИНФОРМАЦИОННО-  

         УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ТОТЕМИ) И  ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО 

ОБЗАВЕЖДАНЕ  

 

Чл. 18. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информацонни 

елементи и елементи на градското обзавеждане се издава въз основа на одобрена схема за 

поставяне, включваща прилежащата площ и обхвата на територията за поддържане от ползвателя. 

Чл. 19. (1) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информацонни 

елементи и елементи на градското обзавеждане се изработват от правоспособно лице, върху 

оригинална комбинирана скица, или оригинална скица, с приложен регулационен и застроителен 

план, с наличните данни от надземна, подземна инфраструктура и дървесно-храстовата 

растителност.  

(2) Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на 

преместваемите обекти, рекламните елементи и елементите на градско обзавеждане. 
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(3) Отстоянията на обектите от сгради, от регулационни или имотни граници и от  

съществуваща дървесно-храстова растителност се определят със схемата по ал. 1, съобразно 

правилата по Приложение № 6, нормативните изисквания на Закона за устройство на територията, 

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 

Перник. 

(4) Схемите за поставяне се представят в подходящ мащаб (1:200 или 1:500).  

(5) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и елементи на 

градско обзавеждане се придружават от ситуация, с таблица с данни за обекта, както следва: 

1. Застроена площ. 

2. Площ на прилежащата територия, включително и обхвата на терена, който следва да се 

поддържа от ползвателите при експлоатацията на обекта. 

(6) В зависимост от спецификата на обекта и/или терена, схемите следва да бъдат 

придружени със ситуационно решение в подходящ мащаб, изясняваща параметрите, описани в 

ал.(1). 

(7) Схемите за поставяне и ситуационното решение се одобряват от главния архитект на 

общината, или упълномощено от него лице. 

(8) За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със 

съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с 

областния управител. 

(9) Схемите за поставяне в паркове и градини се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона 

за устройство на територията и глава трета на Наредбата за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на община Перник. 

Чл. 20. (1) Фирмени надписи могат да бъдат поставяни: 

1. върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено 

принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават; 

2. вертикално или хоризонтално по фасадите на нежилищни сгради, в които се 

осъществява дейността на лицето; 

(2) Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни 

помещения, той не може да закрива отвори по фасадата на сградата. 

Чл. 21. (1) Фирмени информационно-указателни табели могат да бъдат поставяни, въз 

основа на проект, одобрен от главния архитект или упълномощено от него лице, върху:  

(2) Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 

1,00 м2. 

(3) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да служи за излъчване 

на рекламни послания.  

(4) Не се разрешава поставяне на фирмени информационно-указателни табели върху 

дървета. 

Чл. 22. (1) Фирмен тотем може да се постави само в непосредствена близост до 

обозначения обект - в границите на поземлен имот, в който се намира. 

(2) Разрешение за поставяне на фирмен тотем се издава, въз основа на одобрен проект от 

главния архитект или упълномощено от него лице. 

Чл. 23. (1) Фирмените надписи и фирмените тотеми са собственост на собствениците или 

ползвателите на обектите, за които са предназначени. 

(2) Фирмените надписи, информационно-указателните табели и фирмените тотеми следва 

да бъдат свалени от собственика/ползвателя по ал.1 в три дневен срок от прекратяване дейността 

на обекта, за който са предназначени. 

 

Раздел ІI 

ПОСТАВЯНЕ,  РЕГИСТРИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, 

РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО 

ОБЗАВЕЖДАНЕ  

 

Чл. 24. (1) Поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информацонни елементи и 

елементи на градското обзавеждане се извършва въз основа на разрешение за поставяне. 
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(2) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и елементи на 

градското обзавеждане се издава въз основа на одобрена схема  за поставяне, с включена  

прилежаща  площ и обхват на територията за поддържане от ползвателите и проектна 

документация в необходимия обхват, съгласно Приложение № 4 и Приложение № 5. 

(3) Не се изисква издаване на разрешение за поставяне на обектите от тип 5 и тип 6 на 

Приложение № 1. 

Чл. 25. (1). Заявлението за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, 

рекламни, информацонни елементи и елементи на градското обзавеждане се отправя до кмета на 

община Перник. 

(2) Заявление за издаване на разрешение за поставяне се подава лично от: 

1. собственикът на имота или упълномощено от него лице; 

2. лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от 

собственика на имота. 

3. един от съсобствениците на имота с изричното писмено съгласие на останалите 

       съсобственици на имота. 

(3) Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал. 2, т. 2  се 

сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската 

собственост и подзаконовите нормативни актове въз основа на одобрена схема за поставяне по 

реда на чл.19. 

Чл. 26. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информацонни 

елементи и елементи на градското обзавеждане се издава от главния архитект или упълномощено 

от него лице. 

Чл. 27. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, рекламни, 

информацонни елементи и елементи на градското обзавеждане по индивидуални проекти се 

представят следните документи: 

1. заявление; 

2. документ за собственост, договор със собственика на имота и/или писмено съгласие     

от съсобствениците на имота; 

3. проектна документация в необходимия обхват (Приложение № 4 и Приложение. № 5); 

4. съгласуване със специализираните контролни органи в зависимост от вида,     

местоположението и предназначението на преместваемия обект; 

5. документ за платена гаранция, в размер определен в Приложение № 7, която ще 

служи за принудително премахване на обекта и за възстановяване на терена в 

първоначалния му вид. 

(2) Когато искането е за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информацонни 

елементи и елементи на градското обзавеждане по типов проект или готов промишлен образец се 

изисква проектна документация, относно ситуирането и временните външни връзки на обекта. 

(3) Проектната документация се изготвя от лица със съответната проектантска 

правоспособност. 

Чл. 28. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информацонни 

елементи и елементи на градското обзавеждане се издава за срока на договора, съгласието или 

споразумението със собственика на имота, но за не повече от ПЕТ ГОДИНИ. 

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договора или споразумението по ал. 1 

автоматично се прекратява и действието на разрешението за поставяне и обектите се премахват по 

реда на Раздел ІІ. 

(3) Не по-късно от един месец преди изтичане срока на разрешението за поставяне 

собственикът може да подаде заявление до кмета на общината за издаване на ново разрешение. 

(4) След изтичане срока на разрешението за поставяне, в случай че не е подадено заявление 

по ал.3 собственикът на преместваемия обект е длъжен да го премахне и да възстанови терена, за 

своя сметка, в 14-дневен срок.  

(5) След премахване на премествамия обект и след възстановяване на прилежащия терен 

собственикът може да подаде искане за връщане на гаранцията, внесена по чл. 27, ал. 1, т. 5 от 

наредбата. 
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(6) Гаранцията се възстановява в 14-дневен срок от датата на протокола, съставен от 

комисия, назначена със заповед на кмета на общината, след извършен оглед на място и отчетено 

качеството на възстановяване на терена.  

 

Раздел ІІІ 

РЕГИСТРИ 

 

Чл. 29. (1) Главният архитект на община Перник организира воденето на регистър на 

издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информацонни елементи 

и елементи на градското обзавеждане.  

(2)  В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението и функцията на 

преместваемия обект, местоположението на РИЕ и елементите на градското обзавеждане, 

титуляра и срока на разрешението за поставяне, съгласно Приложение № 8.     

 

Глава четвърта 

               ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ   

                                                  

Раздел І 

ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Чл. 30. Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена 

информация, чрез информационно-указателни табели, афишни колони и обществени 

информационни табла.ksldj 

Чл. 31. Обществените информационните елементи се изпълняват по типови проекти, 

утвърдени от главния архитект на общината за територията на цялата община по предложение на 

Общинския експертен съвет по устройство на територията. 

Чл. 32. Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на 

обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, 

площади и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност. 

Чл. 33. (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на 

безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други 

обществени прояви. 

(2) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят в общински имоти 

въз основа на одобрена схема. Афишните колони и обществените информационни табла са 

общинска собственост. 

 

Раздел ІІ 

МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Чл. 34. (1) Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската 

среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да 

излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност. 

(2) Поставянето на монументално-декоративните елементи се разрешава от главния 

архитект на общината, или упълномощено от него лице.  

Чл. 35. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на обществени 

информационни и монументално-декоративни елементи се налагат санкции и глоби. 

 

ЧАСТ ВТОРА 

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

Глава пета 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 



  

 8 

Чл. 36. (1) Рекламна дейност по смисъла на тази наредба е всяко отправено рекламно 

послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира 

реализация на стоки или услуги.  

(2) Рекламното послание може да се съдържа в текст, изображение, обемна форма или 

друго визуално внушение, в т.ч. и провеждането на целеви мероприятия. 

(3) Тази наредба не урежда обществени отношения свързани с осъществяване на рекламна 

дейност, посредством електронни медии и печатни издания. 

 

Глава шеста 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ 

                                                 
Чл. 37. Рекламната дейност се упражнява чрез следните рекламни средства:          

1. рекламни и информационни елементи; 

2. чрез рекламни превозни средства; 

3. реклама по строежи; 

4. художествени рекламни изображения; 

5. чрез целеви рекламни мероприятия, провеждани в публичните пространства за 

широко обществено ползване.  

Чл. 38. (1) Рекламната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:  

1. да не представлява реклама забранена със закон, както и да не  накърнява 

общоприетите морални ценности;  

2. рекламните послания да не съдържат, под каквато и да е форма, омраза, насилие, 

расова и етническа или политическа нетърпимост; 

3. да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите; 

4. да се използват форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за 

ползването им с такова предназначение; 

5. рекламните послания да не са с текстове, изписани само на чужд език; 

6. рекламните послания да не накърняват правата и доброто име на физически или 

юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки или услуги 

посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги. 

(2) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно 

място върху обекта данни за контакт. 

Чл. 39. (1)Извършването на рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт, 

реклама със специализирани рекламни автомобили или автомобили, оборудвани със съоръжения 

за носене на реклама, реклама от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. рекламни балони, 

се допуска въз основа на разрешение от кмета на общината, или упълномощено от него лице. 

(2) Не се разрешава престоят и паркирането на ППС, оборудвани със съоръжения за носене 

на реклама, да възпрепятства визуалното възприемане на други рекламни елементи или да 

затруднява подхода към търговски или друг обществен обект, както и да затруднява движението 

на масовия градски транспорт. 

(3) Изключение от забраните по ал. 2 се допуска само при провеждане на мероприятия по 

Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития – с разрешение 

на кмета на общината. 

Чл. 40. (1) Рекламна дейност върху строежи е разполагането на всякакви носители на 

реклама извън табелите на строителните обекти, изискуеми по чл. 157, ал. 7 от ЗУТ.  

(2) Всички площи по оградата, покритията на скелето или по самия строеж, както и 

елементи или табели върху поземлен имот, в който се извършва строителството, които се ползват 

за отправяне на рекламни послания на възложителя, строителя, проектанта, консултанта и/или на 

други лица, представляват осъществяване на рекламна дейност. Местата и средствата за 

осъществяване на тази дейност се одобрява от органа издал разрешението за строеж, по реда на 

тази наредба. 

(3) Не се разрешава лепенето на афиши, плакати и други обяви по оградите на строителните 

обекти. 
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Чл. 41. (1) Кампанийната (акционна) реклама представлява организиране на представяне на 

стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, представления, промоции, раздаване на рекламни 

листовки, брошури, мостри и др. 

(2) Кампанийна (акционна) реклама в публичните пространства за широко обществено 

ползване се разрешава със заповед на кмета на общината за срок до един месец. С разрешението се 

определят местата и начина на извършване на дейността. 

(3) Осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийна реклама не може да нарушава 

обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22:00 ч. 

и 06:00 ч. и 14:00 ч. и 16:00 ч. 

Чл. 42. (1) Художествените рекламни изображения представляват рисувани рекламни 

послания върху непокрити калканни стени на сгради или върху други естествени или изкуствени 

обекти. 

(2) Художествени рекламни изображения се поставят с разрешение на главния архитект на 

общината, или упълномощено от него лице. 

Чл. 43. (1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожекционни апарати върху сгради и други 

естествени или изкуствени обекти се допуска с разрешение на кмета на общината. 

(2) Не се разрешава извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал. 1: 

1. Върху жилищни сгради; 

2. Без съгласие на собственика на сградата (извън случаите по т.1) или обекта, върху 

който се прожектират рекламните послания; 

3. По начин, който застрашава безопасността на движение. 

 

Глава седма 

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПОСТАВЕНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ 

ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ 
                                  

Чл. 44. (1) Незаконно поставени преместваеми обекти, рекламни, информационни, 

монументално-декоративни елементи и други са обектите, за които не са издавани разрешения за 

поставяне, по реда на тази наредба, или срокът на издадените разрешения е изтекъл и обектът не е 

премахнат доброволно от собствениците или ползвателите в указания срок.  

(2) При констатиране на нарушение по чл.44 и по реда на чл.57а, ал.1 от ЗУТ, кметът на 

общината издава заповед, в нормативно определен срок, за премахване на обекта. 

(3) В заповедта по ал.2 се определя срок за доброволно изпълнение (премахване и 

възстановяване на терена), който не може да бъде по-кратък от срока за обжалване на съответната 

заповед. 

(4) След изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за 

премахване на обекта, се извършва проверка от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ, които, в случай 

на неизпълнение на заповедта, съставят протокол по образец №1. 

Чл. 45. В седемдневен срок от съставяне на протокола по чл.44, ал.4 се пристъпва към 

принудително изпълнение на заповедта, по ред и начин, определен в Приложение № 9. 

Чл. 46. (1) При принудително изпълнение на заповед за премахване на незаконно поставени 

преместваеми обекти, рекламни, информационни, монументално-декоративни и други обекти 

всички участващи в процеса се уведомяват с писмо, от кмета на общината, за датата и часа на 

започване на изпълнението. 

(2) На определените дата и час служителите на общината, съвместно с изпълнителя, в 

присъствието на представители на експлоатационните дружества и органите на Министерство на 

вътрешните работи, съставят протокол по образец, за състоянието на преместваемия обект, преди 

започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване. 

(3) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от налични продукти, стоки, 

пожаро- и взривоопасни материали, химически вещества, обзавеждане, оборудване и друго 

движимо имущество се пристъпва към принудително освобождаване, със съдействието на 

представителите на МВР. 

(4) Изнесеното движимо имущество по ал.3 се съхранява в помещения определени от кмета 

на населеното място или от кмета на Община Перник, като за вида, количеството и състоянието на 
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имуществото, в момента на изнасяне, се съставя опис от служителите на общинската 

администрация в присъствието на представители на МВР. 

Чл. 47. Преди започване на действията по принудително премахване районът около обекта 

се обезопасява, като се огражда със сигнални ленти, с надпис “Община Перник”. 

Чл. 48. Премахването на обекта се ръководи от технически правоспособно лице, 

представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор, когато 

такова е необходимо, както и след преустановено захранване с ел.енергия, вода и др. 

Чл. 49. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на обекта 

служителите на общинската администрация, в присъствието на представители на 

експлоатационните дружества и на органите на МВР, съставят протокол по образец. 

Чл. 50. Извършените разходи по принудителното премахване на обекта и по 

възстановяване на прилежащия терен в първоначалния му вид са за сметка на собственика или 

ползвателя на премахнатия обект. 

 

Глава осма 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 51. Кметът на общината упражнява общ надзор по спазването на тази наредба. 

Чл. 52. (1) Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят 

констативни актове за нарушения по смисъла на чл. 57а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията.  

(2) Актове за установяване на административни нарушения се съобщават на нарушителите, 

по предвидения законов ред. 

(3) След изтичане на тридневен срок от връчване на акта по ал.2 кметът на общината, или 

упълномощено от него лице, в законоустановения ред, издава наказателно постановление, с което 

налага глоба или имуществена санкции на нарушителите  (физически или юридически лица), в 

размери, определени в Закона за устройство на територията. 

Чл. 53. За неуредени в тази глава въпроси се прилага Законът за устройство на територията 

и Законът за административните нарушения и наказания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Типов проект" е инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско 

обзавеждане, рекламен или информационен елемент, който определя външен вид, 

конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента. 

2. „Рекламна площ” по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен елемент, 

сграда или друг обект, предназначена или използвана за извършване на рекламна 

дейност. Рекламна площ на ажурна реклама (фирмено лого, надпис и други подобни), 

които не са поставени върху носеща плоскост е площта на правоъгълния контур, 

обхващащ най-външните точки на рекламата. Рекламна площ на реклама, 

разположена върху носеща плоскост е площта на носещата плоскост. Рекламна площ 

на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-

външните точки на обемната фигура. 

3. „Прилежаща територия” е територията около обекта, с минимална площ, изчислена и 

доказана от проектанта, или собственика на обекта. Прилежащата площ е необходима 

за осигуряване на достъп, обслужване, зареждане и поддържане на обекта в подходящ 

вид.  

§ 2. За всички неуредени понятия в тази наредба се прилагат разпоредбите на Закона за 

устройство на територията.  

§ 3. Функциите на кмета и на главния архитект на общината по тази наредба, произтичащи 

непосредствено от разпоредбите на Закона за устройство на територията могат да се прехвърлят на 

други длъжностни лица от общинската администрация по реда на § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за устройство на територията. 
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§ 4. Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и от главния архитект на 

общината. 

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Започнатите производства за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, 

информационни и монументално-декоративни елемент се привеждат в съответствие с настоящата 

наредба. 

§ 2. Преместваемите обекти по чл. 56, ал.1, поставени по досегашния ред, се привеждат в 

съответствие с изискванията на § 42 от ПЗР на ЗИД ЗУТ (ДВ, бр. 25 и 26 от март 2019 г)  

§ 3. Всички схеми, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни до 

приемането на нови схеми. 

§ 4. (1) Собствениците на фирмени информационно-указателни табели са длъжни, в срок до 

три месеца от приемане на настоящата наредба, да ги приведат в съответствие с изискванията на 

наредбата.  

(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се носи отговорност по Закона за устройство 

на територията и по тази наредба. 

§ 5. (1) Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и влиза в сила от деня на 

приемането й. 

(2) Тази наредба отменя Наредба за рекламната дейност на територията на община Перник, 

приета с решение № 550 от 13.05.2010 г. на Общински съвет – Перник. 

§ 6. Тази наредба е приета с Решение на Общински съвет Перник на заседание на 

Общинския съвет, проведено на ...................., Протокол № .............. . 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


