
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

 

До г-н Председателя  

на Общински съвет  

Горна Оряховица   

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 Относно: Изменение и допълнение на текстове в Наредбата за 

разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно – 

указателни табели, обяви и др. на територията на Община Горна Оряховица. 

 

 Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение и 

допълнение на текстове от Наредбата за разполагане на външна реклама, 

фирмени надписи и информационно – указателни табели, обяви и др. на 

територията на Община Горна Оряховица.  

С цел постигане на по – голяма прецизност при осъществяване на 

рекламна дейност на територията на Община Горна Оряховица чрез 

разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно – 

указателни табели, обяви и други се налага изменение и допълнение на 

горепосочената Наредба.  

Необходимо е и актуализиране на някои текстове в Наредбата предвид 

изменение на действащото законодателство и привеждането им в по – точен и 

систематизиран вид.    

 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния 

проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема 

изменения и допълнения в Наредбата за разполагане на външна реклама, 

фирмени надписи и информационно – указателни табели, обяви и др. на 

територията на Община Горна Оряховица, както следва: 

 

§1.  В чл.1, ал. 2 текстът „с по – дребен шрифт” се заменя с текста „с не 

по – голям шрифт”.  

§2.  Текстът на чл. 2  се изменя, както следва: „Външна реклама е траен 

рекламно – информационен носител с обемна форма, съставен от текст, фирмен 

знак и/или изображение, заедно с носещото ги съоръжение, предназначени да 
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информират обществеността и да привлекат нейното внимание с търговска цел, 

относно дейността на обекта, за който са предназначени.” 

§3.  Текстът на чл. 3  се изменя, както следва: „Фирмен надпис е траен 

рекламно – информационен носител с обемна форма, съставен от текст, фирмен 

знак и/или изображение, разположен по фасади, козирки, покриви и издатини 

на сгради, предназначен да информира обществеността и да привлече нейното 

внимание с търговска цел, относно дейността на обекта, за който е 

предназначен.” 

§4.  Текстът на чл. 4  се изменя, както следва: „Информационно – 

указателна табела е траен рекламно – информационен носител с обемна форма, 

съставен от текст, фирмен знак и/или изображение, в който се посочва 

местонахождението на даден обект.”     

§5.   В чл. 5 след думата „надписи” се добавя „и/или изображения”. 

          §6.   Текстът на чл. 6, ал. 2 се изменя, както следва: „Лицата, на които е 

издадено разрешение за поставяне на реклама, стопанисват рекламно – 

информационните съоръжения и са длъжни да ги поддържат чисти и в 

техническа изправност, отговарящи на проектния им вид.” 

          §7. В чл. 7 се правят следните изменения: 

          7.1. В точка 1.  абревиатурата „НИГ” се заменя с текста „Националния 

институт за недвижимото културно наследство (НИНКН).” 

          7.2.  Текстът на точка 4.  се изменя като добива следния вид: „Върху 

електрически и далекосъобщителни стълбове, освен върху специални табели, 

поставени на определена височина над терена и по ред, уреден с настоящата 

Наредба.”    

          §8.  В чл. 8, т. 3 текстът „градския партер” се заменя с текста „партерните 

етажи на сградите”. 

          §9.   В чл. 9 се правят следните изменения: 

           9.1. В точка 1. текстът „Наркотици и лекарствени средства.” се заменя с 

текста „Забранени за употреба вещества; препарати с наркотично или 

стимулиращо действие; лекарствени средства, за които има забрана или 

ограничения, предвидени в специални нормативни актове.” 

           9.2. В точка 2. думата „Оръжия” се заменя с думите „Оръжие и 

боеприпаси”. 

           9.3.  Добавя се нова точка 8. със следния текст: „Извършване на 

политическа агитация, освен в случаите, предвидени в закон.” 

          §10. В чл. 11 думата „Рекламоразпространителят” се заменя с текста 

„Лицето, на което е издадено разрешението за поставяне”. Думата „длъжен” се 

заменя с думата „длъжно”. 

          §11. В чл. 12 се правят следните изменения: 

          11.1. Текстът на ал. 1, т. 1. се изменя като добива следния вид: 

„Инвестиционен проект в два екземпляра, съдържащ графичен и снимков 

материал (или макет), указващ точно размерите, външния вид и 

местоположението на рекламното съоръжение.  

          11.2.  В ал. 2 в края на първото изречение думата „оферти” се заменя с 

думата „заявление”. Във второто изречение текстът „чиято оферта е приета” се 

заменя с текста „чието заявление е прието”. В третото изречение текстът се 
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изменя и добива следния вид: „Приетите заявления се разглеждат от Дирекция 

„Устройство на територията и общинска собственост.”. 

        11.3.  В ал. 3 текстът „подадени оферти” се заменя с текста „подадени 

заявления”. 

        §12.    В чл. 13 се правят следните изменения: 

12.1. Текстът на ал. 1, т. 2.  се изменя като добива следния вид: „Върху 

козирки, навеси и издатини на сградите – хоризонтално или 

вертикално, ако тяхната височина не закрива отвори по фасадите.” 

12.2. Алинея 2 се отменя. 

12.3. Създава се нова Алинея 3 със следния текст: „При 

перпендикулярно разполагане на рекламни съоръжения, най – отдалеченият им 

край не трябва да бъде на повече от 1.50 м от фасадата на обекта.” 

       §13.      В чл. 17 се правят следните изменения: 

13.1.     Алинея 1 се отменя. 

§14.      Чл. 22 се отменя. 

14.1. Създава се нов чл. 22а: 

 „Чл. 22. Главният архитект или упълномощено от него длъжностно лице 

съгласува инвестиционните проекти за разположението на външна реклама, 

фирмени надписи и информационно – указателни табели и издава разрешение 

за техния строеж (монтаж) .” 

       §15.      Чл. 23 се отменя. 

       §16.      Създава се нов чл. 23а: 

 „Чл. 23а /1/ Главният архитект може веднъж да изисква отстраняване на 

нередовностите на документите и/или представяне на допълнителна 

информация към заявлението. 

                 /2/ При одобряване на проекти за разполагане на рекламни материали, 

фирмени надписи и табели върху покриви, калкани, фасади и други части на 

сгради – частна собственост, които са в лошо техническо състояние, Главният 

архитект може да задължи заявителя да приведе съответната част на сградата в 

състояние, съобразно разпоредбите на ЗУТ.” 

      §17.      Създава се нов чл. 23б: 

„Чл. 23б /1/ Главният архитект може да откаже разполагането на рекламни 

материали, фирмени надписи и табели в случаите, когато: 

1. Рекламните материали, фирмени надписи или табели не отговарят 

на изискванията на нормативните актове, както и на настоящата 

наредба. 

2. Заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на 

настоящата наредба или сключените с Община Горна Оряховица 

договори по повод разполагането на други рекламни материали, 

фирмени надписи или табели, констатирани писмено от Дирекция 

„УТОС”.  

                 /2/ Отказът по ал. 1 се постановява в писмена форма, като се посочват 

мотивите за отказа.”  

      §18.      В чл. 24 се правят следните изменения: 

      18.1.     В края на ал. 1 думата „офертите” се заменя с думата „заявленията”. 

     18.2.     Добавя се нова Алинея 4: 
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„/4/ Лицето, на което е издадено разрешението за поставяне внася по сметка на 

Общината обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване в 

размер на определената едногодишна такса. След изтичане срока на 

разрешителното, депозитът се възстановява на вносителя.” 

      §19.    Текстът на чл. 25  се изменя, както следва: „Контролът по спазване на 

изискванията на настоящата наредба се осъществява от Дирекция „УТОС”.” 

  

 

 

 Приложение: Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени 

надписи и информационно – указателни табели, обяви и др. на територията на 

Община Горна Оряховица. 

 

 

 

 

 

 

 

Внася предложението: 

инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 


