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СРЕДА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА
Г-Н ЗАФИРЗАРКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪНШНАТА
РЕКЛАМА В ГР. СОФИЯ
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ГР. СОФИЯ

КОПИЕ:
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВАКМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
I 1'

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

ОТ:
НАЦИОНАЛНААСОЦИАЦИЯ ЗА
ВЪНШНА РЕКЛАМА

ОТНОСНО:

Проект на

Наредбата

за

преместваемите обекти,

за рекламните,

информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност
на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), официално публикуван на
сайта на Столична община/Участвайте/Обществени консултации.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
По повод публикувания проект на НПОРИМДЕРДТСО на сайта на Столична
община, НАВР би искала да сигнализира за волно или неволно направена промяна в
следния текст от Наредбата:
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НАВРИ

се апликират в сградите и са изключително подходящи за разработване на
оригинални авторски проекти, носещи освен рекламно послание и висока

художествена стойност:

„Граф Игнатиев" № 74 Б

Рекламна кампания Johnnie Walker по лимитираната „Дизайнерска серия" на световно
известен графити майстор Тристан Итън, специално проектирана за гр. София.

Ул.„Граф Игнатиев" 50

Рекламна кампания на Becks, реализирана с използване на жив холадски мъх.
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Долуподписаният АНДРЕЙ
ИВАНОВ, ЕГН
, Л.К.
издадена на
от МВР
, постоянен адрес:
, в качеството си на Председател на
„Национална асоциация за външна реклама”, БУЛСТАТ 175074130,
регистрирано по ф.д. № 4326/2006г. на СГС, с адрес на управление: гр. София 1142, бул. Бвлоги Георгиев №49

УПЪЛНОМОЩАВАМ
ТИХОМИР
, издадена на
постоянен адрес:

МЛАДЕНОВ, ЕГН
, Л.К.
от МВР
, община Столична,

От името и за сметка на „Национална асоциация за външна реклама”:
Да ме представлява пред всички физически и юридически лица,
държавни и общински органи, и институции, ОЕСУТ, финансови и бюджетни
учреждения във връзка с осъществяване на дейността на асоциацията.
Упълномощеният има право да отговаря на всякакъв вид сделки,
отговарящи на нормативните изсисквания, да ги подписва и да се разпорежда,
както намери за добре с техния предмет.
Настоящото пълномощно обхваща всички дейности, неопоменати погоре, които са свързани с реализиране на произтичащите от съответните актове
права, касаещи дейността на асоциацията.
Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата
по настоящото пълномощно.
Настоящето пълномощно е безсрочно.

Председател:...... ........
/Ан^й^Й

