ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ

НАРЕДБА№3
ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЕЛЕМЕНТИ
НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ
И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА
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2010 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл.1. Тази наредба определя вида, предназначението, изискванията,
оформлението и урежда условията и реда за поставяне, както и реда за
премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху
имоти общинска и държавна собственост, както и върху имоти собственост на
физически и/или юридически лица на територията на община Провадия по
смисъла на чл. 56, ал.1 и чл. 57,ал.1 от Закона за усстройство на територията
(ЗУТ).
Чл.2. По смисъла на тази наредба:
(1). Преместваеми обекти са увеселителни обекти и обекти с търговски и
други обслужващи функции като павилиони, фургони, сергии, маси, колички,
автомати за напитки (храни) и др. подобни, които не са трайно свързани с
терена, върху който са поставени.
(2). Елементи на градското обзавеждане са временни и постоянни обекти с
нетърговски, спомагателен характер, подобряващи комфорта на обитаване и
облика на градската среда като спирки и спиркови навеси на масовия градския
транспорт, слънцезащитни устройства (перголи, сенници, тенти и др.), пейки,
осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, часовници,
елементи за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания
(преместваеми рампи и парапети) и др. подобни.
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(3). Рекламно информационни елементи (РИЕ) включват външна реклама,
информационно - указателна табела, фирмен знак, флажни рекламни
материали (знамена, транспаранти, хоругви), афишна колона, информационно
табло.
(4). Монументално-декоративните елементи са елементи на художествения
синтез, които 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.
Чл.3.(1). Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по чл.2,
ал.1 и 2 могат да се поставят върху:
1. тротоари;
2. площадни пространства;
3. озеленени площи - публична собственост и в поземлени имоти – частна
собственост, отредени за озеленяване, без промяна на предназначението им, на
основание подробен устройствен план, съгласно реда и изискванията на чл.62,
ал.7, т.5 от ЗУТ;
4. поземлени имоти - частна собственост;
5. държавни, общински или частни терени, върху които не е осъществено
предвиденото съгласно подробния устройствен план строителство
(озеленяване), до неговото осъществяване;
(2). Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане се поставят,
след издаване на разрешение от Главния архитект на община Провадия, при
спазване на градоустройствените, архитектурно-художествените, инженернотехническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на
благоприятна жизнена среда.
(3). Рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи се
поставят, след издадено разрешение за поставяне от Главния архитект на
община Провадия и спазване на изискванията, предвидени в настоящата
наредба.
Чл.4. Не са предмет на настоящата наредба:
(1). Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, разположени в
терени регулационно отредени за пазари и базари.
(2). Спортни и детски атракциони, разположени в паркове, градини и
площадки за озеленяване, предвидени в регулационните и застроителни или
паркоустройствени проекти.
(3). Временни обекти, съгласно част I, глава III, раздел VIII от ЗУТ.
(4). Табелата на търговския обект, поставена на основание и в съответствие с
изискванията на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на потребителите.
(5). Реклами върху остъклени витрини на търговските обекти.
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РАЗДЕЛ II. ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И
ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ.
Чл.5. Преместваемите обекти по чл.2, ал.1, предмет на тази наредба, се
класифицират:
(1). По времеви критерий:
1. Годишни - разположени по схеми, одобрени съгласно чл.9 от настоящата
наредба.
2. Кратковременни - разположени по схема, одобрявана във връзка с
провеждането на градски празници, чествания, изложения и други подобни
обществени прояви.
3. Сезонни обекти - функциониращи за времето от 01 април до 30 октомври летен сезон и от 01 декември до 01 март - коледно-новогодишни и
първомартенски .
(2). По характер на съоръжението:
1. Павилион - с максимална площ до 20 кв.м. и макс. височина до 3м.;
2. Фургон - с максимална площ до 20 кв.м. и максимална височина до 3 м.;
3. Автомат за напитки, храни и др.;
4. Сергия - с максимална площ до 10 кв.м.;
5. Маса и количка - с максимална площ до 3 кв.м. и с максимална височина на
частично слънцезащитно покритие, ако има такова до 3 м.;
6. Временна базарна конструкция;
Чл.6.(1). Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане се
изпълняват по индивидуален или типов проект, състоящ се най-малко от идеен
архитектурен проект и конструктивно становище с указания за изпълнението
му, по реда на чл.147, ал.2 от ЗУТ.
(2). Проектът по ал.1 се одобрява от Главният архитект на община Провадия.
Чл.7.(1). Преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане не
трябва да нарушават основното предназначение на терена, на който са
поставени, както и не трябва да затрудняват и възпрепятстват правилното му
функциониране.
(2). Разрешение за поставяне на всички видове преместваеми обекти, с
изключения на маси, колички и автомати, разположени в обслужващите
сервитути на инженерните съоръжения се издава след
декларация
от
собственика (наемателя) за осигуряване достъп при нужда от ремонт на
съответното инженерно съоръжение.
(3). Преместваеми обекти по чл.5, ал.2, т.5 от настоящата наредба се прибират от
търговеца, на чието име е издадено разрешителното, след края на работното
време.
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РАЗДЕЛ III. РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА
ПРЕМЕСТВАЕМИ
ОБЕКТИ
И
ЕЛЕМЕНТИ
НА
ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ.
Чл.8.(1). Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане се
поставят върху терени публична и частна общинска собственост при спазване
на изискванията на настоящата наредба, въз основа на цялостна схема за
разполагане, изготвена от специализираната дирекция в Общинска
администрация Провадия, съгласувана от Общинския съвет и одобрена от
Главния архитект на община Провадия, в съответствие с чл. 56, ал.2 от ЗУТ.
(2). Цялостна схема по ал.1 се изготвя за територията на целия град върху
картен материал, като на нея се обозначават местата за разполагане на
преместваеми обекти по чл.2, ал. 1, както и техния вид.
(3). Подробни схеми за разполагане по ал.1 се изготвят за всеки единичен обект
или група обекти по чл.2, ал.1 върху извадка от кадастъра, с нанесени
подземни инженерни съоръжения в М 1:500 за града и М 1:1000 за селата. На
тези схеми се нанасят размерите на обектите и необходимите отстояния между
тях.
(4). За поставянене на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в паркове
и градини се изготвя план схема за разполагане, която се одобрява от
Общинският съвет Провадия по реда предвиден за одобряване на подробния
устройствен план на парка или градината, съгласно чл.62, ал.9 от ЗУТ.
(5). Елементи на градското обзавеждане се поставят от общината в общински
имоти.
Чл.9. Цялостната и подробните схеми за разполагане се съгласуват с:
1. БТК;
2. Е.ОN;
3.ВиК.
4. КАТ и Служба ПАБ - при необходимост.
5. Министерство на културата - на схеми за недвижими имоти - културни
ценности в техните граници и охранителни зони .
Чл.10.(1).Заинтересованите лица, желаещи поставянето на преместваеми
съоръжения, подават писмена молба до кмета на община Провадия.
(2). Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми
обекти по чл.5, ал.2, т.1 и 2 по одобрените схеми се извършва по реда на
"Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество".
(3). Разпоредбата на предходната алинея не се прилага за преместваемите
обекти, посочени в чл.5, ал.1, т.т.2,3 и ал.2, т.т.3-6 от настоящата наредба.
Чл.11.(1). След изпълнение на предвидените процедури по Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество",
кметът на общината издава заповед, с която разрешава отдаването под наем на
терен за поставяне на преместваем обект.
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(2).3аповедта по ал.1 съдържа всички необходими данни за индивидуализиране
на преместваемия обект (вид, размер, заемана площ в кв. метри, период на
заемане на терена, дължими такси или наеми, срок за сключване на договора за
отдаване под наем).
(3). Въз основа на сключения договор за наем и одобрен проект по чл.6,
Главният архитект на община Провадия издава разрешение за поставяне на
преместваемия обект.
Чл.12.(1).При издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по
смисъла на настоящата наредба се заплаща такса, определена с наредба на
Общинския съвет Провадия.
(2).Таксите се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него
период.
(3). За обектите по чл.5,ал.1,т.т.2, 3 таксите се заплащат ежедневно и месечно
при ползване на мястото повече от месец.
(4).Таксите се заплащат в определените размери, независимо от това колко
време, съответно през деня или месеца е заемано мястото.
Чл.13.(1). Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане се
разполагат върху терени публична и частна държавна собственост, при
спазване на изискванията на настоящата наредба, въз основа на подробна
схема за разполагане.
(2). Схемата по ал.1 се изготвя от инвеститора, съгласувано със съответната
централна администрация, която стопанисва имота, а за останалите случаи с
областния управител.
(3). Схемата по ал.1 се одобрява от Главният архитект на община Провадия и
се нанася в цялостната схема по чл.8, ал.1.
Чл.14. Изработването и съгласуването на схемите по чл.13 се извършва по реда
на чл.чл.8, 9.
Чл.15.(1). Преместваеми обекти се разполагат върху имоти частна собственост,
при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз
основа на издадена от Главният архитект на община Провадия виза.
(2). Визата по ал. 1 се изготвя по инициатива на собственика /собствениците на
имота/.
(3). В чужди поземлени имоти разрешението за поставяне се издава въз основа
на изрично писмено съгласие от собственика или писмен договор за наем на
заетата от преместваемия обект площ.
РАЗДЕЛ IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИЕ.
Чл. 16.(1). Видовете РИЕ са:
1. „Външна реклама" - всеки текст, обемна форма или изображение, поставен
върху недвижими имоти (сгради, улици, площади, тревни площи),
предназначени да информират обществеността или да привличат нейното
внимание с търговска цел.
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2. „Информационно-указателна табела" - всеки текст, обемна форма или
изображение, указващи местоположението на обект, сграда или друг имот.
3. „Фирмен знак" - обемна или пластична форма, одобрена по съответния ред
като фирмен корпоративен проект. Фирменият знак се поставя в
непосредствена близост до обект на фирмата.
4. „Флажни рекламни материали" - фирмени знамена, вертикални (хоругви) и
хоризонтални (транспаранти), през и успоредно на сгради, по улици и
площади с изключение на национални флагове и на знамената на
политическите партии и обществените организации, поставени пред или над
клубовете им.
5. „Афишна колона" и "Информационно табло" - съоръжения за разлепване на
плакати и/или афиши, информиращи обществеността за предстоящи културни,
спортни, хуманитарни и др. подобни мероприятия.
(2). РИЕ се класифицират по следните критерии:
1. рекламно - информационната площ:
1.1. малки - до 0.5 кв.м.;
1.2. средни - от 0.5 кв.м. до 1.5 кв.м.;
1.3. големи - над 1.5 кв.м.
2. в зависимост от дебелината им:
2.1. плоски - до 1 см;
2.2. обемни - над 1 см.
3. начин на закрепване:
3.1. трайно закрепени - конструктивно закрепени към носещата повърхност ;
3.1.1. неиздадени - закрепени към носещата повърхност елементи, издадени на
не повече от 25 см от нея;
3.1.2. издадени - насадени, окачени или конзолно закрепени към носещата
повърхност елементи, издадени на повече от 25 см от нея.
3.2. нетрайно закрепени - залепени към носещата повърхност;
3.3. незакрепени - наземни, преместваеми елементи.
Чл.17. Всички РИЕ, независимо от техния вид, трябва:
1. да са изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и др. атмосферни
условия, съгласно изискванията на действащите стандарти;
2. да са пожарообезопасени, ако са светещи или осветени;
3. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние от собственика
им.
Чл.18. При разполагане на РИЕ е недопустимо:
1. да се нарушават нормалните условия за обитаване на градската среда,
включително произвеждане на вибрации, шум и светлина над допустимите
норми;
2. да се застрашава безопасността на движение;
3. да се закрива друго РИЕ, лицето на търговски, жилищен или обществен
обект, да се затруднява подхода към него, както и да се възпрепятства
свободното преминаване на превозни средства и пешеходци.
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Чл. 19.(1). Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама
на територията на община Провадия:
1.върху недвижими имоти - културни ценности в техните граници и
охранителни зони, без съгласуване с Министерство на културата при условия
и по ред на чл.125, ал.5 от Закона за устройство на телиторията;
2.върху фасадите, оградите и територията на детски градини, училища и
читалища;
З.на територията на природни забележителности и резервати;
4.на територията на национални и градски паркове, с изключение на
периферните им части, граничещи с пътната мрежа;
5.върху всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност;
6.върху стени на гробищни паркове, както и в самите тях;
7.върху стълбове на електрическата мрежа;
8.върху сгради на представителните държавни и общински институции.
(2). Не се разрешава разполагането на транспаранти над уличното платно, с
изключение на пешеходните зони.
Чл.20.(1). Афишните колони и информационни табла се поставят от общината
в общински имоти.
(2). Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви,
некролози и др. подобни се поставят само на определените за това места афишни колони и информационни табла.

РАЗДЕЛ V. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ.
Чл.21.(1). Исканията за разполагане на РИЕ, независимо от вида им по чл.16,
върху имоти общинска собственост се отправят в писмена форма до Кмета на
община Провадия.
(2). Исканията за разполагане на РИЕ, в случаите извън ал.1 се отправят в
писмена форма до Главния архитект на община Провадия, когато се отнасят за:
1. външна реклама;
2. информационно - указателни съоръжения.
Чл.22.(1). Исканията за разполагане на РИЕ трябва да са придружени от:
1. скица на имота, документ за собственост или писмено съгласие на
собственика на имота, сградата или съоръжението, където ще се разполагат
РИЕ ( в случаите на чл.21,ал.2);
2. проектна документация;
3. за юридически лица и ЕТ - удостоверение за актуално състояние на
съдебната регистрация или ЕИК.
(2). Съгласието по ал. 1, т. 1 за имоти, които не съставляват общинска
собственост, се дава:
1. за сгради и/или имоти държавна собственост - от ведомството или
организацията, стопанисващи имота;
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2. за сгради и/или имоти частна собственост - от собственика/ците на
поземления имот или на сградата или организацията, стопанисваща имота. В
този случай разрешението за поставяне на РИЕ се издава въз основа на
изрично писмено съгласие, или въз основа на писмен договор за наем на
заетата от съоръжението площ;
3. за сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на РИЕ се издава
въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен
договор за наем с етажните собственици на заетата от РИЕ площ.
Чл.23.(1). Проектната документация по чл. 22, ал.1, т.2 включва:
1. ситуационно решение и/или фото - материали (фотографии, фото монтажи), отразяващи градската среда в зоната на разполагане на РИЕ, както и
местоположението и контурите му върху носещата повърхност;
2. дизайнерско решение отразяващо общия вид и съдържание на РИЕ;
3. конструктивен проект или становище с указания - за РИЕ с предвидено
трайно закрепване;
4. инсталационен проект или становище с указания, част електро - за РИЕ с
предвидено осветление;
(2). Не се изисква конструктивен проект (становище) по ал.1, т.З за всички
плоски - неиздадени РИЕ.
(3). Не се изисква разрешение за поставяне за всички малки РИЕ.
Чл.24.(1). Отдаването под наем на общински имоти или части от тях за
разполагане на РИЕ, посочени в чл.16,ал.1,т.1 от настоящата наредба, се
извършва по реда на "Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество".
(2). След изпълнение на предвидените процедури в ал.1, кметът на общината
издава заповед, с която разрешава отдаването под наем на имот или част от
него за поставяне на РИЕ.
(3). Отдаването под наем на общински имоти или части от тях за разполагане
на РИЕ, посочени в чл.16,ал.1,т.т.2-4 от настоящата наредба, се извършва със
заповед на кмета на общината и сключен въз основа на нея договор, уреждащ
правата и задълженията на страните.
(4). Заповедта по ал.ал.2,3 съдържа всички необходими данни за
индивидуализиране на РИЕ (вид, размер, заемана площ в кв. метри, период на
заемане на терена, дължими такси или наеми, срок за сключване на договора за
отдаване под наем).
(5). Въз основа на сключения договор за наем и представената проектна
документация по предходния член, Главният архитект на община Провадия
издава разрешение за поставяне на РИЕ в общински имот или част от него.
(6). За използването на общински имоти, съоръжения или части от тях за
поставяне на РИЕ се заплаща цена за право на поставяне по Тарифата за
цените в лв/кв.м. рекламна площ на година за поставяне на рекламно информационни елементи на територията на Община Провадия (Приложение
№ 1) и Тарифата за цените в лв. за поставяне на билбордове, информационно 8

указателни табели, фирмен знак, Фирмен флаг в лв. за година на територията на
Община Провадия върху общински терени и сгради (Приложение № 2).
Чл.25. Проектните документи по чл. 23 се представят в три екземпляра,
изработени и авторизирани съответно от правоспособни архитект, инженер
и/или дизайнер.
Чл.26.(1). При подаване на заявление за услугата издаване на разрешение за
поставяне на РИЕ се заплаща цена, определена с „Наредба № 8 за определяне
на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия" на
Общинския съвет Провадия.
(2). Главният архитект на общината се произнася писмено по исканията за
разполагане на РИЕ в 14-дневен срок от постъпването им, като издава
разрешение за поставяне или постановява мотивиран отказ.
(3). В срока по ал.1 общинските органи могат да поискат от заявителя да
допълни или коригира представените документи, както и да съгласува
представения проект с органи от КАТ и служба ПАБ, „В и К", „Е.О1Ч" и др. В
този случай тече нов срок за одобряване и издаване на разрешение за
поставяне - от датата на постъпване на съгласувателния документ.
Чл.27. Кметът на общината, респ. Главният архитект могат да откажат
издаването на разрешение (заповед) за поставяне на РИЕ, когато:
1. РИЕ не отговарят на изискванията на закона, други нормативни актове,
както и на настоящата наредба;
2. заявителят е извършил нарушение на изискванията, респ. забраните на тази
наредба и не го е отстранил;
3. вече има издадено друго разрешение за поставяне на РИЕ върху или в
непосредствена близост до мястото, посочено от заявителя или е постъпило
друго искане с по-ранна дата за разполагане на РИЕ върху същото място;
4. заявеният РИЕ не се вписва в прилежащия градски архитектурен дизайн;
5. РИЕ вече е монтиран без разглеждане и одобрение по предвидения в
настоящата наредба ред.
РАЗДЕЛ VI. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОСТАВЯНЕ НА
МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ.
Чл.28.(1). Видовете монументално-декоративни елементи са паметници,
паметни плочи, пластики, скулптури, мозайки, фонтани и др.
(2). Паметниците и паметните знаци изразяват признателността на гражданите
на община Провадия към видни български и чуждестранни личности, дали
своя принос за световното, българското или местно развитие; към герои,
паднали за свободата и независимостта на България, Провадия и населените
места в общината; към български или чуждестранни личности, допринесли за
славата на Провадия и общината, свързали трайно живота или дейността си с
града и селищата от общината.
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(3). Паметници, паметни знаци и плочи могат да се поставят и за отбелязване
на годишнини на значими събития от историята на града и общината .
(4). Художествените скулптури и пластики са част от градската среда и
елемент от нейната естетизация.
Чл.29.(1). Писмени мотивирани предложения до Кмета на общината за
поставяне на паметници, паметни знаци, художествени скулптури и пластики
на територията на общината могат да правят държавни органи,
неправителствени организации, политически партии, инициативни комитети,
търговски дружества, частни лица - български и чуждестранни граждани. В
своето предложение до Общинския съвет Кметът представя списъка на
органите, организациите и частните лица, с чиито мнение се е съобразил.
(2). Паметниците, паметните знаци и плочи, художествените скулптури и
пластики се поставят на подходящи места на територията на община Провадия
след решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на общината,
след обсъждане с експерти, творчески съюзи, историци, граждани,
организации на гражданското общество.
(3). Предложението на Кмета на общината съдържа мотивировка за значението
на личността или събитието, основанието, поради което се предлага
издигането на паметник или поставянето на паметен знак, плоча, художествена
скулптура или пластика (юбилейна дата, важно обществено-политическо
събитие и т.н.), посочва се мястото, където се предвижда да се поставят те,
текста на български или на български и чужд език, който ще бъде изписан,
проект и стойност на проекта, източниците на финансиране и параметрите, по
които ще се обяви конкурса за изработка.
(4). Предложението трябва да бъде придружено от протокол-становище на
Обществения съвет за култура, в който влизат художници, архитекти, дейци на
културата, общественици и др. и становище на Главния архитект на общината.
Чл.30. Авторът на паметника, паметния знак или плоча, художествена
скулптура или пластика задължително се определя след конкурс, обявен от
Кмета на общината, когато над 50 % от стойността на проекта и реализацията
му е за сметка на общинския бюджет.
Чл.31.(1). Всички паметници, паметни знаци, плочи, художествени скулптури
и пластики са собственост на община Провадия, при спазване изискванията на
Закона за авторските и сродните права.
(2). Кметът на общината организира и контролира поддържането на регистър
на паметниците, паметните плочи, художествени скулптури и пластики на
територията на община Провадия.
Чл.32. Ако мястото на което ще се постави паметникът, паметният знак или
плоча е частна собственост, задължително се изисква писмена декларация за
съгласие на собственика на имота.
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РАЗДЕЛ VI. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ , РИЕ И
МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ.
Чл.ЗЗ. Кметът на общината, респ. Главният архитект може да отмени издадено
разрешение за поставяне в случаите, когато:
1. мястото (имотът или част от него) не се използва по предназначение;
2. не се използва от лицето на което е предоставено;
3. когато обществени нужди налагат това;
Чл.34.(1). Преместваемите обекти, РИЕ и монументално-декоративни
елементи подлежат на премахване, когато:
1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за
издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
3. при забавяне на плащанията на дължимите наем, такса или цена за срок поголям от 2 (два) месеца;
4. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
5. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
6. не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1,2,3,4, 5 и ал. 3, т.1 ЗУТ;
7. не отговарят на други изисквания, определени с тази наредба.
(2). РИЕ подлежат на премахване и в случаите, когато представляват реклама,
забранена със закон.
Чл.35. Премахването на обекти по чл. 34 се извършва по следния ред:
1. обстоятелствата по чл.чл.ЗЗ, 34 се установяват с констативен акт, съставен,
от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ или други упълномощени служители в
общинска администрация, в 7-дневен срок от констатиране на нарушението.
Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по чл.34, които
могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му.
2. В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по т.1 к метът на
общината издава заповед за премахване на обекта.
3. Когато собственикът на обект по чл. 34, поставен в чужд имот, е неизвестен,
констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със
заповедта по т.2 кметът на общината задължава собственика на имота да го
премахне за своя сметка.
4. Когато собственикът на обект по чл.34, поставен в имот - общинска
собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се
поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на
определените за това места в сградата на общината или кметството.
5. В заповедта по т. 2 кметът на общината определя срок за премахване на
обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да
прекратят доставките до определения за премахване обект.
6. При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по т. 2,
обектът се премахва принудително от общината за сметка на собственика на
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обекта по чл.34, по ред, определен в „Наредба №10 за принудително
изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи
или части от тях на територията на община Провадия" на Общинския съвет
Провадия.
7. При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по т. 2 се
осъществява със съдействието на полицията.
Чл.36.(1). Премахването или преместването на паметници, паметни знаци,
плочи, художествени скулптури и пластики, поставени по установения с тази
наредба ред, може да стане само след решения на Общинския съвет по
мотивирано предложение на Кмета на общината.
(2). В решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса за
бъдещето им съхраняване.
РАЗДЕЛ VII. АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ.
Чл.37.(1). Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява
от:
1. Кметът на общината;
2. Заместник кмет на община с ресор - устройство на територията;
3. Главният архитект на община Провадия;
4. Кметовете на кметства и кметските наместници на населени места;
5. длъжностни лица по чл.223, ал.2 от Закона за устройство на територията;
6. упълномощени длъжностни лица от общинска администрация Провадия.
(2). За практическото приложение на тази наредба кметът на общината издава
заповеди.
(3). Актовете за нарушаване на тази наредба се съставят от упълномощените
длъжностни лица от общинска администрация Провадия и длъжностни лица по
чл.223, ал.2 от Закона за устройство на територията, кметовете на кметства и
кметските наместници на населените места.
(4). Наказателните постановления се издават по реда на Закона за
административните нарушения и наказания от кмета на община Провадия или
упълномощен от него заместник кмет.
Чл.38. След изтичане на тридневен срок от връчване на акта по чл.37, ал.З,
кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага,
съобразно тежестта на нарушението:
(1). на физически лица глоба в размер:
1.от 20 до 100 лева - за първо нарушение;
2.от 40 до 400 лева - за повторно нарушение;
3.от 400 до 5 000 лева - за системни нарушения.
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(2). на еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в
размер:
1.от 50 до 500 лева - за първо нарушение;
2.от 100 до 1 000 лева - за второ нарушение;
3.от 1 000 до 50 000 лева - за системни нарушения.
Чл.39. При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се
съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налагат глоби
по реда и в размера предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
административните нарушения и наказания.
РАЗДЕЛ VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§.1. „Рекламна площ" - по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламно
- информационен елемент, сграда или друг обект, предназначена или
използвана за извършване на рекламна дейност.
§.1.1. Рекламна площ на ажурна реклама (фирмено лого, надпис и др.
подобни), които не са поставени върху носеща плоскост е площта на
правоъгълния контур, обхващащ най - външните точки на рекламата.
§.1.2. Рекламна площ на реклама, разположена върху носеща плоскост е
площта на носещата плоскост.
§.1.3. Рекламна площ на обемна фигура е площта на най - големия
правоъгълен контур, обхващащ най - външните точки на обемната фигура.
§.2. Дебелина на РИЕ — най - големият перпендикулярен на лицевата
равнина на елемента размер.
§.3. Носеща повърхност - трайно неподвижни елементи на градската
среда, като фасади, покриви, козирки, настилки и др., служещи като
основа за закрепване на РИЕ.
РАЗДЕЛ IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§.1. Тази наредба е изготвена на основание чл.чл.56, ал.2; 57, ал.1 от Закона за
устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01.2001г ........................................ Изм.
-ДВ, бр.41 от 01.06.2010 г.).
§.2. Захранването на преместваемите обекти с вода и електрическа енергия се
осъществява с временни връзки и мрежи от собственика на обекта.
§.3. В едногодишен срок от влизане в сила на настоящата наредба,
собствениците на заварени преместваеми обекти и РИЕ са длъжни да
предприемат необходимите действия по привеждането им в съответствие с
изискванията на наредбата. След изтичане на посочения срок се прилагат
разпоредбите на раздел VI от наредбата.
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§.4. Настоящата наредба се приема от Общинският съвет Провадия с Решение
№ 43-588 по Протокол № 43 от 28.12.2010 г., на основание чл.21(2) от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и отменя досега
действащите „Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на община
Провадия”, „Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми
съоръжения на територията на община Провадия" на Общинския съвет и
„Правилник за поставяне на паметници, паметни знаци и плочи, художествени
скулптури
и
пластики
на
територията
на
община
Провадия”.
§.5. За въпроси, неуредени в настоящата наредба се прилага Закона за
устройство на територията, Закона за административните нарушения и
наказания
и
Административнопроцесуалния
кодекс.
§.6. Промени, изменения и допълнения в настоящата наредба се извършват по
реда на приемането й.
§.7. Наредбата влиза в сила в тридневен срок, след обнародването й
на сайта на община Провадия и обявяването й в Общинския център за
информация и услуги в община Провадия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ПРОВАДИЯ:

/ Дияна Агностева /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТАРИФА
цени за заплащане на право за поставяне на РИЕ в лв./кв.м. за година на
територията на Община Провадия, върху общински терени, сгради и
съоръжения
№ по ред

Вид РИЕ
размер на рекламната площ

Зони

I

П

Ш

IV

1.

Външна реклама с едностранна рекламна площ до 6 кв.м.

43.20 лв. 19.20 лв.

8.40 лв.

6.00 лв.

2.

Външна реклама с едностранна рекламна площ 6-12 кв.м.

48.00 лв. 38.40 лв.

16.80 лв.

7.80 лв.

3.

Външна реклама с едностранна рекламна площ над 12 кв.м.

54.00 лв. 42.24 лв.

33.60 лв.

15.60 лв.

4.

Преносими информационно-указателни табели до 4 броя за
един обект
Преносими информационно-указателни табели над 4 броя за
един обект

21.60 лв.

6.72 лв.

4.80 лв.

16.80 лв.

7.80 лв.

5.

9.60 лв.

48.00 лв. 38.40 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТАРИФА
цени за заплащане на право за поставяне на билбордове, информационно - указателни
съоръжения и РИЕ с временен характер в лв. за година на територията на Община
Провадия върху общински терени и сгради
№ по ред
1.

Рекламна площ
до 2 кв.м.вкл.

Цена
180.00 лв.

2.

над 2 до 4 кв.м.вкл.

240.00 лв.

3.

над 4 до 6 кв.м.вкл.

260.00 лв.

4.

над 6 до 8 кв.м.вкл.

280.00 лв.

5.

над 8 до 12 кв.м. вкл.

320.00 лв.

6.

над 12 кв. м. вкл.

340.00 лв.

7.

Реклама върху транспаранти ленти.

140.00 лв.

8.

Реклама на флажни елементи /знамена на самостоятелни стойки,
хоругви, фасади и др./

72.00 лв. за брой

При двустранна реклама - цената се удвоява.
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