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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМУЩЕСТВО. 

  

Публикувано на: 06.12.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 06.12.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество 

 

Предложения, могат да бъдат депозирани в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на e-mail: 

apio@popovo.bg  
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПОПОВО                                                                                                                                                                              
 
                                                       
    
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НАОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО 
 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинскo имущество. 

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Във връзка с подаден прокурорски протест и необходимостта от актуализиране и 

привеждане на текст в наредбата в съответствие с действащото законодателство в Република 

България се налага настоящото изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общински имущество. 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от 

ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, 

чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове предлагам Общинският съвет да приеме 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

          

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общински имущество, както следва: 

 § 1. Чл. 12, ал.1 придобива следната редакция: Свободни имоти или части от тях - 

публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, 

могат да се отдават под наем след решение на ОбС за срок до 10 години, при условие, че 

наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО: .......................                
                                                             /Г. ГЕОРГИЕВ/ 
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МОТИВИ 

 

Към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общински имущество 

 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество е 

приета от Общински съвет – Попово с Решение № 30 по протокол № 19 от 14.04.2005 г. и 

изменена Решение № 177 по протокол № 15/28.10.2008 г. на Общински съвет – Попово; 

Решение № 278 по протокол № 20/26.03.2009 г. на ОбС – гр.Попово; Решение № 508 по 

протокол № 39/30.09.2010 г. На ОбС – гр. Попово; Решение № 134 по протокол № 12/31.07.2012 

г. на ОбС – гр. Попово и Решение 181 по протокол № 13 от 27.10.2016 г. 

 1. Причини, налагащи приемането на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общински имущество. 

 - Изменението на Наредбата се налага във връзка с необходимостта от актуализиране на 

текст от Наредбата с нормите на действащото българско законодателство в областта на 

общинската собственост. 

 2. Цели, които се поставят с Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общински имущество 

 - Недопускане на стесняване на кръга от имоти – публична общинска собственост, които 

могат да бъдат отдавани под наем след провеждане на търг или конкурс; 

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

придобиване, управление и разпореждане с общински имущество 

 - Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общински имущество 

 - Актуалност на текстовете в Наредбата.  

 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 - Настоящото предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество е подзаконов нормативен 

акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на европейското 

законодателство.  

 

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, 

чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на e-mail: 

apio@popovo.bg  

 

 

 

 

 


