
РЕШЕНИЕ № 199 
27.10.2022 год. 

 
Oткриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на части от терени – общинска собственост, за монтиране на 
Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по схема 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост, чл. 37, ал. 1 от Наредбата за рекламната дейност на територията на 
община Габрово, чл. 2а, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 

 
1. Допълва списъка на имоти или части от тях – публична общинска 

собственост, одобрен с Решение № 132/14.06.2012 г. на Общински съвет - Габрово, 
подлежащи на отдаване под наем по реда на Глава VІ от НРПУРОИ, като нов Раздел 
„Места за разполагане на Рекламно-информационни елементи, по схеми, одобрени от 
Гл. архитект на Община Габрово от 11.10.2022 г.“ /Приложение 1/. 

2. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2022 г., приета в т. 2 от Решение № 48/05.04.2022 г. на Общински 
съвет - Габрово, като в Раздел IІI, към точка 1 – Договори за наем, включва позиции 
32, 33, 34, 35, 36 и 37 за отдаване под наем на части от терени за поставяне на 
Рекламно- информационни елементи, Приложение 2 към настоящото решение. 

3. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на части от терени за поставяне на 6 бр. 
Рекламно-информационни елементи от вида LED екран, Билборд тип Пиза или 
Билборд тип Скролер, с максимален размер на рекламната площ до 13.44 кв.м.      
/4.20 м. х 3.20 м./. Началната тръжна цена е определена съгласно Тарифа за 
определяне размера на месечния наем /лева на кв.м/ за разполагане на рекламно-
информационни елементи /РИЕ/ на територията на община Габрово върху общински 
имоти, сгради и съоръжения, Приложение 1 към Наредбата за рекламната дейност на 
територията на община Габрово, в зависимост от зоните  на града определени по чл. 
96 от НРПУРОИ.  

4. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, в двумесечен 
срок от влизане в сила на настоящото решение.  

 
Приложение: 1. Допълнение към списък на имоти или части от тях – публична  
        общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем по реда на 
        Глава VІ от НРПУРОИ. 

   2. Допълнение към т. 1 от Раздел ІІІ от Програмата за придобиване,  
       управление и разпореждане с общинска собственост през 2022 г. 
   3. Проект на договор.  

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


