
"Reklam haqqında" Qanunda
dəyişiklik edilmişdir

Dəyişikliklərə əsasən, yeni yaradılmış
Dövlət Reklam Agentliyinə binalar
üzərinə reklam yerləşdirilməsi üçün
icazə vermək, həmçinin ölçüsündən asılı
olmayaraq çöl reklam daşıyıcıları
üzərinə konstruktiv dəyişikliklər etmək
səlahiyyəti verilir.

İcazə reklamçının tələblərinə uyğun və

maksimal olaraq 1 il müddətinə

veriləcək. İcazənin alınması məqsədi ilə
dövlət rüsumu 1 kvadrat metr üçün 5-
100 AZN arasında dəyişəcək (reklam
daşıyıcısının növündən və

yerləşməsindən asılı olaraq).

İcazənin verilməsi üçün Dövlət Reklam
Agentliyi reklamın texniki
xüsusiyyətləri barədə pasport hazırlayır,
reklam yayımçısına ötürür və reklamçı
ilə icazə müqaviləsi imzalayır. İcazə

müqaviləsi imzalananadək pasport və

texniki xüsusiyyətlər heç bir hüquqi
öhdəlik yaratmır.

Bu dəyişikliklərə qədər verilmiş çöl
reklamı icazələri 2018-ci ilin yanvar
ayınadək qüvvədə qalacaq. Qeyd edilən
tarixdə reklamçılar çöl reklamının
yenilənməsi üçün Dövlət Reklam

Agentliyinə müraciət etməlidir.

Bundan əlavə, Dövlət Reklam
Agentliyinin ilkin etaplarda xərclərini
qarşılamaq məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti tərəfindən
1.000.000 AZN məbləğində vəsait
ayrılmışdır.
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