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ОТНОСНО: Провеждане на обществени консултации по приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба на
Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за
рекламните,
информационните
и
монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Като посрещам с разбиране мотивите за създаване на проекта за
Наредба за изменение и допълнение на действащата нормативна уредба,

имам възражения и предложения за изменение на следния конкретен текст
от § 12 на проекта (цитирам):
„ Чл. 17 а. (1) В I-ва зона се забранява поставянето на:
1. преместваеми обекти и рекламни елементи, с изключение на тези
към спирките на масовия градски транспорт (...)“
Цитираният текст от проекта въвежда забрана, с която се
ограничават правата на държавата да се разпорежда със своята собственост
и се нанася пряка щета на държавния бюджет, намалявайки изпълнението
на приходната част по Закона за държавния бюджет на Република
България както за 2018 г., така и за бъдещи периоди.
Сградата на Националният студентски дом (НСД) е публична
държавна собственост, намира на адрес пл. Народно Събрание“ № 10 и е
разположена в зона I. Забраната за поставяне на рекламни елементи
директно ощетява НСД, тъй като го лишава от жизнено важен източник на
приходи.
НСД е държавна институция от системата на централната
изпълнителна власт на Република България и е създаден с ПМС № 65/1999
г. като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на
образованието и науката, на основание чл.105 алинея 2 от Конституцията
на Република България и чл. 60 от Закона за администрацията.
С ПМС № 65 Министерският Съвет е определил следните публични
функции на НСД: „Националният студентски дом организира и подпомага
дейности на студентите в областта на изкуството, културата,
образованието и науката; предоставя информация и съдейства на
студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания,
отдих и туризъм.“
НСД е дом на националните студентски организации и основен
инструмент на провежданата от министъра на образованието и науката на
държавната политика в полза на студентите.
Бюджетът на НСД е част от държавния бюджет, като е включен в
програмния бюджет на Министерството на образованието и науката
(МОН) за 2018 г. - в бюджетната „Политика за равен достъп до качествено
висше образование и развитие на научния потенциал“, програма № 8
„Студентско подпомагане“.
НСД се самофинансира за сметка на собствени приходи от отдаване
под наем на обособени части от сградата по реда на Закона за държавната
собственост. Конкретно от рекламните елементи на покрива на сградата

държавата следва да получава приходи в размер на 35 280 (тридесет и пет
хиляди двеста и осемдесет) лева на годишна база.
35 280 лева е ежегодната сума на щетата за приходната част на
държавния бюджет, в случай че предвижданата в проекта забрана за
рекламни елементи в зона I влезе в сила.
Лишаването от тези приходи би довело до невъзможност за плащане
на ток, вода и топлофикация на сградата - публична държавна собственост,
т.е. до блокиране на предоставяните от държавната институция публични
услуги, както и до блокиране на дейността на националните студентски
организации.
Проектът за текст на чл. 17 а. (1) от Наредбата в досегашния си вид
фактически елиминира свободната конкуренция (забранява отворения
пазар на рекламни елементи към сградите), като едновременно с това
допуска фаворизиране на монополизма (изключени от забраната са
спирките на градския транспорт). Надявам се, че вносителите на проекта
ще могат да обяснят на Столичния общински съвет това изключение, което
има явно пристрастен характер. Изключението показва, че вносителите се
опитват да изкривят рекламния пазар в центъра на столицата в полза на
някого.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Най-простото разрешение на поставения от мен проблем е да
отпадне текстът на чл. 17 а. (1) в Наредбата, с който се забранява
поставянето на преместваеми обекти и рекламни елементи за I-ва зона.
Тази забрана е напълно излишна, тъй като Столична община и по
сега действащия режим има всички нормативни и административни
механизми, с които да управлява визията, размерите, местоположението и
съответствията с естетическите критерии и етичните норми на всички
преместваеми обекти и рекламни елементи в I-ва зона.
И сега съществуват ефективни контролни и санкционни механизми,
въпреки че не ми е известно досега някой да е дръзнал да наруши
установените от Столична община правила за рекламната дейност в
центъра на София.
В този ред на мисли, не е ясно защо изобщо се предлага тази забрана.
Обективна потребност от забрана няма.
Като нормотворческа техника е възможно и друго разрешение на
проблема, което би било приемливо за всички - в изключенията да се

добави изричен текст относно сградите, които са публична държавна и
публична общинска собственост.
Ако се възприеме такъв подход, предлагам окончателният текст в
Наредбата да придобие следния вид:
„ Чл. 17 а. (1) В I-ва зона се забранява поставянето на:
1. преместваеми обекти и рекламни елементи, с изключение на тези
към сградите публична държавна и публична общинска собственост и
спирките на масовия градски транспорт (...)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Моля Ви да запознаете уважаемите членове на Столичния общински
съвет с настоящето становище, както и Ви моля да подкрепите лично
намирането на взаимно приемлив начин за разрешаването на поставения
проблем.
Разчитам на добра воля и разбирателство.
В случай, че проблемът не бъде решен (респективно бъде запазен
досегашния текст), запазвам си правото след обнародването на Наредбата
да поискам от съда спиране на действието й и отмяна на текстовете в чл.
17а. ал. 1, които противоречат на интересите на държавата и на обществото
и причиняват преки щети на приходната част на държавния бюджет.
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