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ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на 

територията на община Ботевград. 

 

Към настоящия момент обществените отношения свързани общинските пазари са 

регламентирани и регулирани от Наредба за организацията и управлението на Общински пазар – 

Ботевград приета с Решение 28-Е/25.04.1996г. на Общински съвет – Ботевград, която действа без 

актуализация вече 21 години. Тази Наредба не отговаря на съвременното законодателство, както 

и динамично развиващите се обществени отношения и поради тази причина следва да се отмени, 

респ. да се приеме нова такава.  

С оглед горепосоченото и в изпълнение на програмата за управление на Община 

Ботевград предлагам на вниманието на обществеността и Общински съвет – Ботевград 

обсъждането и вземането на решение по приемане на Наредба за организация и управление на 

Общинските пазари на територията на община Ботевград, с което да се определят единни 

правила за дейността, организацията и управлението на пазарите на територията на общината. 

 

Мотиви за приемане на Наредба за организация и управление на Общинските 

пазари на територията на община Ботевград. 

1. Причини, които налагат приемането.  

Към настоящия момент е в сила Наредба за организацията и управлението на Общински 

пазар – Ботевград приета с Решение 28-Е/25.04.1996г. на Общински съвет – Ботевград, която не 

е актуализирана и не съответства на съвременното законодателство и обществените отношения, 

като поради тази причина следва да се отмени, респ. да се приеме нова такава.  

При изработването на проекта на Наредба за организация и управление на Общинските 

пазари на територията на община Ботевград са спазени принципите на необходимост, 

обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 

стабилност. Наредбата ще регламентира детайлно обществените отношения свързани с 

дейността, организацията и управлението на пазарите на територията на общината.  
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2. Цели, които се поставят.  

Наредбата цели създаване на: 

 - Равноправни и изгодни условия за развитие на свободната стопанска инициатива на 

производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях. Цените на 

стоките се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането. 

 - Оптимална организация на търговията на общинските пазари и осигуряване на 

благоприятни условия за разширяване асортимента и подобряване качеството на предлаганите 

на населението стоки. 

 - По-добър ред и законност на общинските пазари и осъществяване на ефикасен контрол 

по спазване нормативните актове на компетентните разпоредителни органи. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания 

проект на Наредба. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за организация и управление на 

Общинските пазари на територията на община Ботевград се свеждат до постигане на целите, 

заложени в програмата за управление на Община Ботевград, а именно: 

- Подпомагане развитието на селскостопанските производители и общинската 

икономика, както и малкия и средния бизнес в Ботевград и околните населени места; 

- Осигуряване на хората със свежи селскостопански продукти от производители; 

- Внасяне на значителни средства в общинския бюджет. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предлаганият Проект на Наредба за организация и управление на Общинските пазари на 

територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите 

на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ      /П/* 

Кмет на община Ботевград 

 

 

*/П/ заличаването на данни в доклада е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни. 
 


