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Н А Р Е Д Б А  
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

 

 

 

Чл.1.Рекламната дейност на територията на община Копривщица се 

извършва с писмено разрешение на Кмета на общината. 

Чл.2.Създава се помощен орган по рекламата в лицето на главния архитект 

на града, който дава експертно становище по предложените проекти. 

Чл.3. (1). Лицето, желаещо да рекламира подава писмено заявление, 

придружено от проектопредложение на графичен проект за рекламно пано, 

табела, знак и др. 

(2).Главният архитект на общината да изготви писмено становище 

по предложен проект 

(3). Кметът на общината издава заповед, с която се разрешава 

поставянето или не на рекламен носител, като се съобразява с решението на 

помощния орган по рекламата. 

(4)Заповедта на кмета подлежи на обжалване по административен 

път. 

(5). В 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета се 

сключва Договор за реклама между лицето и община Копривщица до края на 

календарната година и се плаща определената в договора такса. 

(6). След изтичане на срока по договора, до края на месец Януари се 

сключва Анекс за продължаване. 

(7). До изтичане на срока по Договора , при настъпване на промяна, 

следва подаване на ново заявление и процедурата се повтаря. 

Чл.4. Използването на изображения - паметници на културата за рекламни 

цели, се извършва само със съгласието на собственика /когато обекта е частна 

собственост/ и със съгласието на кмета на общината /когато обекта е общинска 

или държавна собственост/. 

Чл.5. Рекламата за партия или отделен кандидат се извършва на определените от 

Кмета на общината места.  

Чл.6. Размера на годишната такса е: 

1.3а рекламно пано-1 кв.м.- 40,00 /четиридесет/ лева 

2.3а рекламно пано - под и над 1 кв.м.- пропорционално на 1 кв.м. 

съгласно т. 1. 

3.3а рекламна указателна табелка : 

- 0,5 кв.м.-10,00 /десет/ лева; 

- над 0,5 кв.м. — 20,00 /двадесет/ лева 

4.3а рекламна указателна табелка-под  и  над  0,5  кв.м.-

пропорционално към 0,5 кв.м. съгласно т.З. 



 

Таксата се внася при Главния специалист "Търговия и общински пазари" в 

общинската администрация, след спазването на всички посочени по-горе 

процедури. 

Чл.7. При желание за поставяне на рекламен носител през годината таксата 

се изчислява пропорционално на пълните месеци, оставащи до края на годината 

от момента на сключване на Договора. 

Чл.8. Рекламен носител се поставя след плащане на определената в 

Договора такса. 

Чл.9. Заплащането на таксата за поставяне на рекламен носител на територията 

на  общината,  става в  началото  на  всяка  календарна година.Срокът тече от 

момента на издаването на заповедта на кмета на общината при спазването на 

горните процедури. Чл.10. Забранява се : 

(1). Рекламирането под какъвто и да е повод и форма на тютюневи 

изделия на територията на общината, с изключение на обектите, където 

тези изделия се продават. 

(2). Рекламирането на наркотични и психотропни вещества.  

(3). Рекламирането на вещества вредни за човешкото здраве в 

непосредствена близост до детски и учебни заведения, по местния 

радиовъзел или кабелна телевизия, както и рекламата на вредни за 

човешкото здраве вещества, насочени към непълнолетни и малолетни 

граждани. 

(4). Рекламата на алкохолни и спиртни напитки. 

 (5). Рекламирането на несъществуващи качества на стоки и услуги, както 

и рекламирането чрез изтъкване недостатъците на стоки и услуги. 

(6). Поставянето на рекламни носители в обхвата на пътя, без това 

предварително да е съгласувано с органите на Пътна полиция. 

(7). Поставянето на рекламни носители непосредствено върху 

обекти - паметници на културата от национално значение без писмено 

съгласие от НИПК. 

Чл.П.При неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба виновният се 

наказва с глоба, както следва: 

(1) За първи случай - 50,00 /петдесет/лева 

(2) При рецидив - 300,00 /триста/лева Чл.12.Нарушенията на 

настоящата Наредба се констатират от 

компетентните органи на общинската администрация: 

- Главен архитект на община Копривщица , като помощен орган на 

рекламата 

- Гл .специалисти в Дирекция "ТСУ" при община Копривщица 

- Главен експерт "Търговия и общински пазари" в община 

Копривщица 



 

 
 

 

Чл. 13.Санкциите се налагат от Кмета на общината с издаване на  

Наказателни постановления след констатиране на нарушенията.  

Чл.14.Поставените рекламни носители на територията на община  

Копривщица, без съответното разрешение или за които в срок не е платена  

съответната  такса  и   се   демонтират   от   общината  за  сметка  на  

собствениците.  

Чл.15. Поставянето на реклами и рекламно - указателни табели да  

бъде разрешавало от Дирекция "ТСУ" при община Копривщица. Същите  

да имат вид съобразен с архитектурата на града.  

 
 

Настоящата Наредба актуализира  

Наредбата приета с решение на  

ОбС №142 от 02.06.1998година  

и допълнена с решения №74 и 76  

от 05.02.2001год.  по  протокол  

№21, Актуализацията приета с  

решение  №  72  от  06.05.2008  

година  по  Протокол  №10  от  

06.05.2008 година.  

              Актуализацията приета  

                                                                              решение  №  299  от  20.12.2018  

                                                                              година  по  Протокол  №44  от  

                                                                                                     20.12.2018 година. 


