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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
НИКОЛА КОЗЛЕВО 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Ешреф Вели Реджеб – Кмет на община Никола Козлево 
 

 Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и отмяна на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 
Решение №24 по Протокол № 2 от 25.02.2010 г. на Общински съвет – Никола 
Козлево. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Законът за общинската собственост дава пълномощия на всеки Общински 

съвет да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под 
наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията 
на кмета на общината.  

Общински съвет се е възползвал от това си право и последно през 2010 
година е приел на своя сесия Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

През периода от последното изменение на Наредбата през 2013г. с цел 
синхронизиране със законодателството до сега са налице съществени промени в 
двата основни закона, регламентиращи придобиването, управлението и 
разпореждането с общинско имущество  - Закон за общинската собственост - изм., 
бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., бр. 98 от 
28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., бр. 13 от 16.02.2016 
г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 43 от 7.06.2016 г. и Закон за собствеността и 
ползването на земеделските земи - изм. и доп., бр. 38 от 7.05.2014 г., изм., бр. 49 
от 13.06.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 12 от 13.02.2015 
г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм., бр. 31 от 28.04.2015 г., изм. и доп., бр. 
61 от 11.08.2015 г., бр. 100 от 18.12.2015 г.  

В годините досега наредбата е претърпяла многобройни изменения и 
допълнения, обусловени от икономическият живот в страната и в община Никола 
Козлево. Променяно е приложението към наредбата, а отделни текстове са със 
спряно прилагане, тъй като са незаконосъобразни. 
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 В Наредбата се съдържат и доста текстове, които са в противоречие със 
Закона за общинската собственост след измененията от началото на 2011 година 
насам. Цели на новата уредба е да се преодолее това противоречие, както и да се 
обхванат и неуредени отношения от старата наредба. 

Неуредени бяха въпросите и с маломерните имоти под 10 декара, които могат 
да се отдават без търг или конкурс. 

Съществените промени в Закона за общинската собственост, които не са 
отразени в Наредбата, касаят сроковете, за които могат да се отдават под наем 
свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост. С 
измененията обнародвани в ДВ, бр. 15 от 2011 г. срокът е вече 10 години. Нов 
момент, също несъответстващ на досегашната уредба в Наредбата, е 
възможността 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. 

Неуредени бяха и въпросите по отношение на реда за безвъзмездното 
учредяване на право на ползване или право на строеж на лица, определени със 
закон, без търг или конкурс след решение на общинския съвет. 

Не на последно място ще отбележа, че липсваха и административно-
наказателни разпоредби, които да възпират неправилното разпореждане с 
общинското имущество. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на 
Наредбата е поставен на 04.05.2016 г. на Интернет страницата на Община Никола 
Козлево в секцията на Общински съвет раздел Проекти на наредби и програми, а 
на електронната поща и в деловодството заинтересованите лица можеха да дават 
своите становища и предложения до 19 май 2016 година. На 20 май 2016 от 10.30 
часа се проведе обществено обсъждане, на което не бяха представени 
допълнителни становища от  населението. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
Водим от горното, Ви моля да вземете следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общински съвет-Никола Козлево на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост отменя Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №24 по Протокол № 2 от 
25.02.2010 г. на Общински съвет – Никола Козлево и приема нова Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която е 
приложена към тази докладна записка. 

 
Вносител: …………….. 
Ешреф Реджеб - Кмет на община Никола Козлево 

 
 Изготвил:………….. 
 Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево 


