
Приложение №1 към Заповед №…………/……………………. 

9062 

 

1/2 
 

 
ДО 

КМЕТА 

НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ 

Рег. № АУ.……………………ВЛ 

 

дата…………………………………г. 

УТ 53 

 

З А ЯВ Л Е Н И Е  

за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 

  

от ………………………………………………………………………………………………………ЕГН/ЕИК ………………………………………, 

представлявано от …………………………………………………………………………………………………………………………………., 
(попълва се когато заявителят е юридическо лице или физическо лице, представлявано от пълномощник) 

в качеството на ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
(управител/пълномощник на юридическото лице или пълномощник на физическото лице) 

адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

тел. ……………………………………………………………………,  e-mail: ……………………………………………………………………., 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

☐ Желая да ми бъде съгласуван проект и издадено разрешение за поставяне на рекламно-

информационни елементи (РИЕ), 

☐ Желая да ми бъде подновено разрешение за поставяне на РИЕ, 

за …………… бр. РИЕ тип: 

☐информационно-указателна табела / ☐надпис / ☐рекламен материал с временен характер,  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
(едностранни/двустранни; трайно закрепени; на метална стойка/стълб; на фасада) 

с размери …………………………………………………………. м и площ ………… кв. м, разположен/и в имот/и: 

☐ общинска  /  ☐ държавна  /  ☐ частна собственост, със следното местоположение (адрес):   

Позиция №...: ...................................................................................................................; 

Позиция №...: ...................................................................................................................; 

Позиция №...: ...................................................................................................................; 

 

Приложения: 

І. Към заявление за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ 

1. Ситуационно решение (схема със ситуация за съоръжения, които са свързани трайно 

към терена, върху актуална кадастрална карта);  
☐ 

2. Архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб (оразмерена схема, начин на 

закрепване, материал от който е изработен), изготвен от лицензирано лице;  
☐ 

3. Ел. проект за осветени РИЕ; ☐ 

4. Конструктивна експертиза за състоянието на носещата основа (фасада, калкан или 

покрив) за съоръжения, които ще се монтират на сграда; 
☐ 
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5. Снимки, фотоколажи и други материали (показващи адаптацията на РИЕ в градската 

среда); 
☐ 

6. За РИЕ в имот – частна собственост: писмено съгласие на собствениците на имота, в 

който се поставя РИЕ / договор за наем, ведно с копие на документ удостоверяващ 

собствеността върху имота или решение на общото събрание на собствениците и 

договор за наем;  

☐ 

7. За РИЕ в имот – държавна собственост: писмено съгласие от ръководителя на 

съответното ведомство или Областен управител на област Варна, ведно с актуална 

скица на имота от СГКК-Варна; 

☐ 

8. Служебна бележка за липса на задължения към Община Варна – издава се служебно; ☐ 

9. Други: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ІІ. Към заявление за подновяване на разрешение за поставяне на РИЕ  

1. Актуално конструктивно становище; ☐ 

2. Конструктивна експертиза за състоянието на носещата основа и за въздействието на 

рекламното съоръжение върху нея; 
☐ 

3. Снимки; ☐ 

4. Декларация за писмено съгласие на собствениците; ☐ 

5. Декларация за осветеност (за осветени РИЕ); ☐ 

6. Други: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Начин на получаване: 

☐ 
1. На място в Центъра за 
административно обслужване ☐ 

2. По електронен 
път на e-mail: ………………………………………………………………… 

☐ 3. Чрез пощенска/куриерска пратка 
(за сметка на заявителя) на адрес: …………………………………………………………………………………………………………… 

☐ 
Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното 
обслужване. 

 

 
 

Дата: ………………………….  
Подпис: ……………………………………. 

 

  Цена на услугата: 

1. 
Съгласуване на проект/и за поставяне на РИЕ (обикновена услуга, изпълнява 

се в срок до 30 дни от постъпване на заявлението) : 

Позиции 

(брой) 

Обща сума 

(в лева) 

☐ 
• до 4 кв.м – 30 лв. за проект + 5 лв. за всяка отделна позиция 

…………… ………………. 

☐ 
• над 4 кв.м – 100 лв. за проект + 10 лв. за всяка отделна позиция 

…………… ………………. 

2. 
Издаване на разрешение за поставяне на РИЕ (изпълнява се в едномесечен 

срок от одобряването на проекта за поставяне на РИЕ): 
Брой Обща сума 

☐ • Разрешение – 60 лв. 
…………… ………………. 

Забележка: 1. Цената за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се плаща при издаването му. 

2. Цената за подновяване на разрешение за поставяне на РИЕ се плаща при подаване на заявлението.  

 


