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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМУЩЕСТВО. 

  

Публикувано на: 12.10.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.10.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и 

допълнение на    

 

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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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  ВЕСЕЛИНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество. 

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Във връзка с дадени препоръки в одитен доклад на Сметната палата за извършен 

одит за съответствие при управление, разпореждане, придобиване и актуване на 

имуществото в община Попово и необходимостта от актуализиране и привеждане на 

текстовете в наредбата в съответсвие 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. В чл. 5, ал. 4 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

 § 2. В чл.5, ал.5 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

 § 3. В чл.5а, ал.6 отпада текста „Местен вестник“. 

 § 4. В чл. 12, ал.1 текста „за срок до 5 години“ се измена на „за срок до 10 години“. 

§ 5. Чл.16, ал.1 придобива следната редакция: С Решение на Общинския съвет, 

свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост могат да се отдават под 

наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности, както и на ЮЛ с 

нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. 

§ 6. В чл.19, ал.2 текста „за срок от 5 години“ се измена на „за срок до 10 години“. 

§ 7. В чл. 21, ал.2 текста „Дирекция „ТСУ““ се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ““.  

§ 8. В чл. 23, ал.1 текста „представители на отделите „УС“ и „ТСУ“ се изменя на 

„представители на Дирекциите „ФСДУС“ и „ТСУЕТ“. 

§ 9. В чл. 23, ал.3 текста „чл.45 от ЗОС“ се изменя на „чл.45а от ЗОС“. 

§ 10. В чл. 29, ал.3 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

§ 11. В чл.32, ал.3 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

§ 12. В чл.40, ал.2 текста „лицензиран оценител“ се изменя на „оценител“. 

§ 13. В чл. 49, ал.1 текста „лицензиран /независим/ оценител“ се изменя на 

„оценител“. 
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§ 14. В чл.51, ал.3 текста „предназначението“ се изменя на „начина на трайно 

ползване“. 

§ 15. Чл. 52, ал.1 се изменя и допълва както следва: Дирекция”ФСДУС”  съвместно с 

кметовете на населените места и кметските наместници определя земите от ОПФ, които 

могат да се отдават под наем или аренда с Програмата  за управление и разпореждане с 

имотите, общинска собственост. 

§ 16. Чл. 52, ал.2 се отменя.  

§ 17. Чл. 53 се изменя както следва: Общинският съвет по предложение на кмета на 

общината може да определи маломерни имоти, от общинския поземлен фонд, които могат 

да се отдават под наем за една стопанска година, без търг или конкурс. Предложението се 

внася,  след подадено искане от кметовете/км.наместници  на населеното място за 

маломерни имоти, към които има интерес.  

§ 18. Чл. 55, ал.1 се изменя и допълва както следва: Собствеността върху мерите и 

пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на 

предназначението на мерите и пасищата и при смяната на начина на трайно ползване по 

реда на чл.78а ал.1 от ППЗСПЗЗ. 

§ 19. Чл. 55, ал.2 се отменя. 

§20. В чл. 68, ал.1, т. 8 се добавя следния текст: - при публичен търг с тайно 

наддаване. 

§ 21. Чл. 68, ал.3 се изменя както следва: Определеният депозит по ал.1 т.7 не може 

да бъде по-малък от 10% върху началната тръжна цена при разпореждане с общинско 

имущество, едномесечен наем при търговете за отдаване под наем на нежилищни имоти и 

едногодишен наем за незастроени парцели и земеделска земя.  

§ 22. В чл. 69 отпада текста „на видно място в административната сграда на 

общината“. 

§ 23. Чл. 70 се изменя както следва: /1/ Не се допускат до участие лица, които са 

неизправни длъжници по сключени с Общината договори за общинско имущество. 

/2/ За липса на задължения по предходната алинея лицата представят декларация за 

липса на задължения, която е неразделна част от тръжната документация. 

§ 24. В чл.72, ал.7 текста „като за това се изготвя протокол“ се отменя. 

§ 25. В чл.75, ал.3 текста „като за това се изготвя протокол“ се отменя. 

§ 26. В чл. 76 текста ‚и се излага на видно място в общината“ се отменя. 

§ 27. В чл. 79, ал.1 текста „в 7 дневен срок“ се отменя. 

§ 28. В чл.79, ал.3 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

§ 29. Чл. 80, ал.2 се отменя. 

§ 30. В чл.82, ал.3 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

§ 31. В чл.83 текста „както и се излага на видно място в административната сграда на 

общината. 

§ 32. Чл. 90, ал. 3 се изменя и допълва както следва: Не се разглеждат и оценяват 

предложения на лица които са неизправни длъжници по сключени с общината договори за 

разпореждане и управление с общинско имущество. Удостоверяването на  липсата на 

задължение се извършва  с декларация за липса на задължения,  представена от участника в 

търга. 

§ 33. Чл. 90, ал.4 се отменя/ 

§ 34. В чл.100, ал.1 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

§ 35. В чл. 105, ал.5 текста „Отдел „УС““ се изменя на „Дирекция „ФСДУС““. 

§ 36. § 4 от допълнителните разпоредби се отменя. 

§ 37. § 5 от допълнителните разпоредби се отменя. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: ..........................                
                                                        /д-р Л. ВЕСЕЛИНОВ/ 
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МОТИВИ 

 

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, 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.  

 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 нормативната уредба и провеждане на текстовете от Наредбата с нормите на 

действащото българско законодателство в областта на общинската собственост, както и 

поради настъпили промени в структурата на администрацията на Община Попово. 

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

разпореждане с общински имущество 

 - Синхронизиране на текстовете в подзаконовия нормативен акт с нормативните 

актове с по – висок ранг, както и законосъобразност на определения ред и разписаните 

процедури по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

 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 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. 

 

 


