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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

 

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

 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.6 

Закона за общинската собственост и изменение на чл. 37п от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, 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 ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:  

§1. Чл. 16, ал. 1 се променя изцяло и придобива следния вид – "С решение на 

общинския съвет свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на 

общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, 

образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на 

населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза". 

§2. Създава се нова алинея 2 – "По реда на ал.1 на търговски дружества могат да се 

отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за 

спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, 

ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на 

ремонтно-строителните дейности".  

§3. Създава се нова алинея 3 – "Решението на Общински съвет по предходните 

аленей трябва да съдържа: 

1. Точно описание на имота; 



2. Точна идентификация на физическото или юридическото лице, на което се 

отдава под наем имота; 

3. Мотиви за отдаване под наем; 

4. Срок, за който се отдава под наем;  

5. Наемна цена; 

6. Специални условия или изисквания към наемателя, които задължително трябва 

да залегнат в договора;" 

§4. Създава се нова алинея 4 – "Въз основа на решението на Общинския съвет, 

кметът на Общината или упълномощен от него заместник кмет сключа договор за наем, 

при условия и ред, определени в решението, в който задължително има клауза, че имотът 

не може да се пренаема, преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно с трети лица, 

както и да се използва за стопанска и производствена дейност."  

§5. Създавам се нова алинея 5 – "Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не 

може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаване под наем по общия ред 

имоти в съответната зона на Общината, освен в случаите, предвидени в закон.";  

§6. Алинея 2 става алинея 6 и се изменя по следния начин – "Срокът за наемните 

правоотношения по предходните алинеи не може да бъде по-дълъг от 10 години." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово 

 

 

 

   



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредба реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

  

Наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е 

приета от Общински съвет – Попово с Решение №680 по Протокол №53 на ОбС Попово от 

21.09.2011 г. и е изменяна с Решение №199 по Протокол №14 на ОбС Попово от 

24.11.2016г. 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.    
В Закона за общинската собственост е предвидено, че общинските съвети 

определят ред за отдаване под наем без търг или конкурс на свободни нежилищни 

имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет 

когато тези имоти са необходими за здравни, образователни и социални дейности 

за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица 

с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. По същия ред в 

закона е предвидено и отдаването на поземлени имоти, необходими като терени за 

временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и 

други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на 

техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности на 

търговски дружества. Такъв ред досега не е било предвидено в Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което налага 

приемане на нов ред със Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

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

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  
Поддържане на актуалност на текстовете в Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общински имущество с актуалното законодателство в 

страната. Осигуряване на по-бърз ред за предоставяне на свободни нежилищни 

имоти – частна общинска собственост за задоволяване на съответните нужди на 

населението в сферата на здравните, образователните и социални дейности. 

 

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

изменение и 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 изменение и допълнение на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

Уеднаквяване на текстовете от Наредбата със Закона за общинската собственост и 

създаване на по-лесен ред за предоставяне на общински имоти за  задоволяването 

на здравните, образователните и социалните дейности за нуждите на населението 

чрез облекчено предоставяне на свободни нежилищни имоти частна общинска 

собственост без търг. 

 

 

 



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.  

 

 

 Настоящето предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка 

с 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.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от 

АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1. 


