
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО. 
 

Публикувано на: 05.07.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 05.07.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Допълнение на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 30 по протокол № 19 

от 14.04.2005 г. и изменена с 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.  

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Попово - Център за 

административни услуги и информация – гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” 

№1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНА  ПОПОВО 

7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ 

№1 тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 

7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 През 2015г. Народното събрание прие изцяло нов Закон за предучилищното и 

училищното образование, обнародван в ДВ бр.79 от 13.10.2015г. Закона влиза в сила от 

01.08.2016г и съгласно Чл. 289 (2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират 

права на директорите на училища да реализират собствени приходи, като им предоставят за 

управление ползваната от тях държавна или общинска собственост в случаите, в които те 

не разполагат с тези права по силата на нормативен акт. По изключение може да не се 

делегира правото за реализиране на приходи от ползваната от училищата държавна или 

общинска собственост, когато тя представлява относително териториално обособена 

единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от 

присъщата на училището дейност. 

 Понятието „собствени приходи“ е намерило отражение в Чл. 293. (1) Собствените 

приходи на държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за 

личностно развитие са: 

 1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи; 

 2. приходите от собствени земеделски земи и гори; 

 3. приходите от права на интелектуална собственост; 

 4. приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение; 

 5. приходите от дарения и завещания; 

 6. други приходи, определени с нормативен акт. 

 (2) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да намаляват размера на 

средствата от държавния или общинския бюджет, определени при условията и по реда на 

този закон за държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа 

за личностно развитие за сметка на собствените им приходи. 

 С моя Заповед № З-16-10 от 06.01.2016г. за разпределение на средствата получени 

от държавния бюджет по функция „Образование“, за единни разходни стандарти за 

финансовата 2016 година са определени и правомощията на директорите на общинските 

училища, Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в т. ч. разпореждане със 

собствени приходи. 

 Един от източниците на собствените приходи е отдаване под наем на имоти или 

части от тях – общинска публична собственост предоставени за управление на 

общинските училища на делегирани бюджети. В училищата се  осигурява  доставка на 

закуски, напитки и плодове за нуждите на учениците, което се осъществява в 



 

 

самостоятелно обособено помещение, отговарящо на съответните санитарно – хигиенни 

изисквания на РЗИ. Организацията по поддържането на помещенията, разходите за вода, 

електричество и персонал за тази дейност, утежнява бюджета на училищата. 

 Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 23 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 предлагам 

Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 1. Приема Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

  

§ 1 Създава се нов Чл.12а. (1)  Части от имоти – общинска собственост, предоставени 

за управление на училища, 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 

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява от 

Директорите на училищата след провеждане на търг или конкурс. Директорите се отчитат 

за дейността по управлението на общинската собственост в края на всяка финансова 

година пред кмета на общината. 

(3) Условията и критериите на търга или конкурса се съгласуват предварително с кмета 

на общината.  

(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, директорът на училището 

издава заповед и сключва договор за наем. 

  

 2. Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба за определяне на базисните 

цени при отдаване под наем на общинско имущество, както следва : 

  

 § 1 В таблицата към Чл. 4 /1/ се добавя нов ред под № 20, като се създава нов вид 

обект с наименование „Имот или част от имот - общинска собственост, предоставен за 

управление на училища” и съответно наемна цена за 1 кв.м. площ за I зона -  4,00 лв. 

/четири лева/; за II зона – 2,20 лв. /два лева и двадесет стотинки/  и за III зона – 1,80 лв. 

/един лев и осемдесет стотинки/. 

 

 

 

Д–Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

Кмет на Община Попово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МОТИВИ 
 

към предложението за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 30 по протокол № 19 

от 14.04.2005 г. и изменена с 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.  

 

 1. Причини, налагащи приемането на Наредба за допълнение на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.    

 Изменението на Наредбата се налага във връзка с делегиране права на 

директорите на общинските училища да отдават под наем имоти или части от тях 

публична общинска собственост, съгласно Закона за предучилищното и 

училищното образование,  Глава шестнадесета, Раздел I и II, Финансиране и 

Имущество, който влиза в сила от 01.08.2016 година. 

 2. Цели, които се поставят с  Наредба за допълнение на Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

- Осигуряване на допълнителни средства за издръжка и развитие на материално – 

техническата база ва учебната заведение.  

- Определяне начина на отдаване под наем на имот или част от него публична 

общинска собственост, тъй като в Наредбата не съществува такава разпоредба;  

- Определяне на условията и реда за отдаване под наем на имот или част от него 

публична общинска собственост.  

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за 

допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 
 Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за допълнение на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 
 Актуалност на текстовете в Наредбата в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование.  

 Увеличаване размера на получените собствени приходи, които да се 

планират в раздел приходи в делегираните дейности на съответните приходни 

параграфи за всяка финансова година. С тези средства да се увеличи плана за 

разходите в делегираните дейности, съгласно ЕКБ за бюджетната година; 

 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 общинско 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 14 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 Център за административни услуги и информация – гр. Попово, пл. 

„Александър Стамболийски” №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


