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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В рамките на проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на 

общините Елена и Лясковец”, финансиран по Оперативна програма "Административен 

капацитет" (ОПАК), Дейност 5 „Разработване на предложения за промени в нормативни, 

стратегически и други документи“, екип на изпълнителя „Прайм Консултинг“ съвместно със 

специалисти от общинската аминистрация анализира Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена, приета с Решение № 104 / 

27.11.2008 г. на Общински съвет Елена. Направените изводи бяха в посока, че наредбата е 

остаряла и не съответства на промените в нормативната уредба през годините, в резултат на 

което бе направена препоръка за отмяна на действащата и приемане на нова наредба. 

Разработен бе проект за такава наредба, който представям на Вашето внимание. 

МОТИВИ: 

1. Причини, които налагат отмяната на действащата наредба и приемането на нова такава: 

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 Елена се е възползвал от 

това си право през 2008 година, като е приел на своя сесия Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. В годините досега наредбата не е търпяла 

изменяна или допълвана, в резултат на което отделни нейни текстове са незаконосъобразни или 

неприложими. 

По-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, като в наредбата на община Елена все още е старата уредба от 5 

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, 
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образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, 

както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. 

Освен гореспоменатите, има и други промени в нормативната база, които налагат да се 

направят съответни промени в посока законосъобразност и приложимост на Наредбата, като от 

гледна точка целесъобразност и удобство при прилагането е по-добре да се приеме нова 

Наредба, отколкото да се извършват промени в действащата. 

2. Цели, които се поставят с приемането на новата наредба 

Целите на новата наредба са да се преодолеят противоречията със Закона за общинската 

собственост, както и да се прецизират неясноти, свързани с прилагането й. 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. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба 

Прилагането на новата Наредба не изисква допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от приемането, включително финансови 

Очаква се прилагането на новоприетата Наредба да даде възможност за по-гъвкаво управление 

на общинската собственост, да стимулира партньорството между местната власт, от една 

страна, и бизнеса и неправителствения сектор, от друга, както и да направи по-ефективна 

дейността на общинската администрация във връзка с придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи, собственост на общината. Като косвен резултат от 

прилагането на новите разпоредби може да се очаква и известно повишаване на приходите от 

управление на общинско имущество. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложената Наредба е изготвена в съответствие със Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, Закона за нормативните актове и актуалните текстове на специалните 

действащи закони и подзаконови нормативни актове, което гарантира съответствието с правото 

на Европейския съюз. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.8 от Закона за нормативните актове, 

Общински съвет Елена: 

1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение №104 / 27.11.2008 г. на Общински съвет Елена. 

2. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Елена. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


