Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ПОСТАВЯНЕ ЗА РИЕ
1.Рекламно-информационните елементи (РИЕ) за разполагане в градската среда следва да се
изработват съгласно одобрени типове РИЕ, от ЕСУТ с размери както следва:
1.1.Информационни табели с размери 0,70/1,0 м по приложен проект №1
1.2. Информационни елементи с размери до 3,80 м по приложен проект №2
1.3. РИЕ да бъдат изработени от метална носеща конструкция и алуминиеви профили ,покрити
с устойчиво на атмосферните условия за района покритие. Цветът на покритието да бъде съгласуван
от ЕСУТ.
2.Информационните елементи по т.1.1. да се монтират на съществуващи стълбове на уличното
осветление или тролейбусната мрежа след писменно съгласие на собственика на мрежата.
2.1. Долния ръб на елемента да бъде на височина минимум 2,50 над прилежащия тротоар.
2.2. Не се допуска разполага над пътното платно
2.3. Не се допуска разполагане на табелите по т.1.1. в разделителните ивици по входноизходните градски артерии, както и в зоните на кръстовища.
2.4. Елементите по т.1.1. могат да се разполагат на не по-малко от 3,0 м от автобусни спирки ,
извън концесионната територия
3. РИЕ по т. 1.2. могат да бъдат разполагани в тротоари с широчина не по-малка от 3 метра, на
разстояние от ръба на бордюра, не по-малко от 50 см.
4. Издаването на разрешение за поставяне на нови РИЕ да се извършва след представяне на
скица с отразени съществуващите инфраструктурни съоръжения под и на терена, както и
съществуващата едроразмерна растителност. Скицата да е съгласувана от експлоатационните
дружества.
5. При светещи РИЕ в схемата за поставянето им да бъде указан начина и източника на
захранване с електроенергия и инсталираната електрическа мощност в KW.
6. За монтирането на РИЕ в зони на кръстовища да се изготвя схема с отразени съществуващи
пътни знаци, светофарни уредби, указателни табели по ЗП и едроразмерна растителност. Схемата да
се съгласува от ЕСУТ . За кръстовища от първостепенната градска мрежа схемата да са съгласува с
ОДП Сектор КАТ преди внасяне в ЕСУТ.
7.Монтирането на РИЕ в частни имоти собственост на физически,юридически лица и община
да се разрешава въз основа на приета от ЕСУТ и одобрена от главния архитект схема на разполагане
на съоръженията.
8. При ширина на прилежащия пред имота тротоар до 2.00м РИЕ да се разполагат на не помалко от 2.00 м. отстояние от улично регулационната граница на УПИ или от имотната граница към
прилежаща улица за ПИ.
9. Поставянето на РИЕ по фасади на сгради и върху огради да става въз основа на проект за
цялостно художествено оформление след приемане от ЕСУТ.
10. В зоните на груповите паметници на архитектурата и строителното изкуство и в имоти с
индивидуални паметници на архитектурата разрешение за монтаж се издава след положително
становище на Министерство на културата.
11. Вида на транспарантите да се съгласува преди поставяне от гл.архитект,като същите са с
размери
-при хоризонтален монтаж с широчина 0,60 м и дължина, съобразена с разстоянието за
премостване
-при вертикален монтаж широчина 0,60 м и дължина не повече от 2,00 м
12.Транспарантите могат да бъдат захващани към фасади и стълбове на уличното осветление.
Не се допуска монтаж по дървета.
13. За РИЕ тип „Ракета", „Пиза" и рекламни мегаконструкции да се издава разрешение за
строеж по реда на чл.147 ал.1 т.2 от ЗУТ след представяне на конструктивно становище за
монтиране на рекламното съоръжение и ел.схема, подпечатани от проектанти с пълна проектантска
правоспособност и от лица, упражняващи технически контрол по част конструкции.
проект №1 и №2 за рекламни тела, предназначени за единични и групирани указателни табели

