
          ОБЩИНА  БОТЕВГРАД 
2140 Ботевград, пл. Освобождение № 13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, e-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg 

 

 

 

ДОКЛАД 

ОТ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 Обществените отношения свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 

имущество – собственост на Община Ботевград са регламентирани и регулирани от Наредба за 

реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество (нарачана за краткост 

по-долу „Наредба/та“) приета с Решение № 71/28.03.2019 г. на Общински съвет – Ботевград 

(наричан за краткост по-долу „ОбС“). 

 

Предлагам на вниманието на обществеността и Общински съвет – Ботевград обсъждането и 

вземането на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество. 

1. Причини, които налагат приемането.  

 1.1. Отдаването на рекламно-информационни елементи върху имоти общинска собственост, 

при разполагане на билбордове и материали с рекламна цел върху автобусни спирки е 

регламентирано в чл. 53, т. 22 приложения (•) седмо, осмо, девето, десето и единадесето са 

регламентирани цените за разполагане на рекламно-информационни елементи върху имоти 

общинска собственост, при разполагане на билбордове и материали с рекламна цел върху 

автобусни спирки. 

Към настоящия момент има засилен интерес от страна на юридически лица, които желаят 

да разполагат билбордове и материали с рекламна цел върху автобусни спирки. За едни и същи 

рекламни площи интерес проявяват няколко заявители и считам, че е целесъобразно за същите да 

се провежда процедура по отдаване на търг при условията на Глава Шеста от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С оглед атрактивността на 

рекламната площ, която ще се отдава, би се достигнала много по-висока цена от фиксираната в 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ботевград. С извършването на такива промени цената, която ще заплащат 

заявителите ще бъде адекватна на търсенето и предлагането, с оглед атрактивността на 

рекламните площи. 

 1.2. Необходимо е текстове от Наредбата да бъдат хармонизирани със Закона за общинската 

собственост: 

 - Текстът на чл. 79, ал. 5 от Наредбата следва да бъде съобразен с чл. 8, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост. 
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 1.3. Въвеждане на легална дефиниция за понятието „билборд/ове“, с оглед създаването на 

ред, по който ще бъдат отдавани. 

 1.4. При изработването на настоящия проект са спазени принципите на необходимост, 

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

стабилност.  

 2. Цели, които се поставят.   

 2.1. С настоящото изменение ще се постигне по-голяма справедливост/конкурентност при 

отдаване на рекламни площи, като водещ критерий ще бъде наемната цена, която заявителите ще 

заплащат. 

 

2.2. На следващо място ще се постигне по-голяма публичност и предвидимост. 

 

2.3. Хармонизиране на текстовете на Наредбата със Закона за общинската собственост. 

 

2.4. Въвеждане на легална дефиниция на понятието „билборд/ове“, което ще доведе до по-

голяма яснота и избягване на различните тълкувания. 

 

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.  

 

4.1. Създаване на по-справедливи/конкурентни условия при отдаване на рекламните площи 

в община Ботевград. 

 

4.2. Създаване на условия за по-гъвкава ценова политика при съблюдаване на пазарните 

принципи при отдаване на рекламните площи в община Ботевград. 

 

4.3. Избягване на противоречия при тълкуване на текстовете от Наредбата, регламентиращи 

отдаването на преместваеми обекти – тип билборд. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

  

 Предлаганият проект на Наредба изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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. 
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