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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район "Оборище"

Кмет на Район "Оборище"

ЗАПОВЕД
(регистрационен индекс/дата)

В CO район „Оборище” е постъпило писмо с вх. № РОБ22-НЦ62-14/28.10.2022 г. от 
Фондация „Синелибри” чрез г-жа Надежда Московска с искане за разрешаване 
провеждането на кампанийна реклама във връзка с кампания за популяризиране на филма 
на Теодор Ушев „<р1.618“. Събитието предвижда възпроизвеждане на стилизирани 
едноцветни изображения, създадени специално за целта от Теодор Ушев, върху тротоарната 
настилка в близост до спирки на градския транспорт на територията на CO район 
„Оборище“.

Събитието представлява кампанийна реклама съгласно чл. 76, ал. 1 и §1, т. 8 от ДР на 
НПОРИМДЕРДТСО, а именно „реклама чрез организиране на открито или в подлези и 
други обществени пространства на ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни 
листовки, брошури, мостри и др.“

Мястото на провеждане на кампанията е спирки на градския транспорт на територията 
на район „Оборище“, а именно:

1241 Пл. Васил Левски
1697 СУ Св. Климент Охридски
1698 СУ Св. Климент Охридски
1699 СУ Св. Климент Охридски
1265 Александър Невски
Метростанция Театрална
2335 Централни хали

Предвижда се в срок от 3 дни - от 07 ноември 2022г. до 10 ноември 2022г. да бъдат 
създадени изображенията след 21:00 часа. Датите на провеждане на събитието са от 11 
ноември 2022г. до 7 декември 2022 г.

Осъществяването на кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и 
спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00ч. 
съгласно чл. 76, ал. 2 от НПОРИМДЕРДТСО.

Оборудването на мероприятието включва: стилизирани едноцветни изображения, 
изготвени чрез спрей-боя на водна основа и шаблони, чиито размер няма да надвишава 
55x55 см.

Изображенията да се премахнат след приключване на събитието. При избора на 
конкретните позиции за поставяне на изображенията да се следи те да не объркват
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