
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ‚ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С  

ОБЩИНСКОТО  ИМУЩЕСТВО. 

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

администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 

изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Лъки в регламентирания 

30-дневен срок, считано от 14.11.2022 година от обявяването на интернет страницата на 

Община Лъки: http://www.oblaki.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, 

възражения, препоръки и др., на проект Наредба за изменение и допълнение Наредбата за 

реда за придобиване‚ управление и разпореждане с общинското имущество, приета с 

Решение № 50, взето с протокол № 7 от редовно заседание на ОбС Лъки проведено на 

27.04.2016г., като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: laki@laki.egov.bg, или в 

деловодството на Община Лъки на адрес: гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, ул. 

„Възраждане” № 18. 

М О Т И В И: 

 

Във връзка с извършен преглед по законосъобразност Наредбата за реда за 

придобиване‚ управление и разпореждане с общинското имущество и констатираните 

несъответствия с нормативни актове от по-висока степен, се налага приемането на Наредба 

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

придобиване‚ управление  и  разпореждане с  общинското  имущество.  

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към 

проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва: 

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение 

Наредбата за реда за придобиване‚ управление и разпореждане с общинското имущество:  

Във връзка с извършен преглед по законосъобразност на Наредбата за реда за 

придобиване‚ управление и разпореждане с общинското имущество и констатираните 

несъответствия с нормативни актове от по-висока степен, се налага приемането на Наредба 

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

придобиване‚ управление и разпореждане с общинското имущество. Наличието на 

разпоредба от Наредбата, който противоречи на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на ПБ, 

съобразно който свободната стопанска инициатива на участниците в икономическия живот 

на страната е свързана с гарантирането на еднакви условия за стопанска дейност, както и с 

чл. 7, ал. 2 и чл. 8, във връзка с чл. 3 от ЗНА, съгласно които не може с наредба да се уреждат 

обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока степен /ЗОС/ и/или да 

бъдат уредени по начин, различен от начина, с който са уредени първично. Не е уреден в 

наредбата реда за продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост между 

общината и държавата или между общини в нарушение на изискванията на чл. 35, ал. 4 от 

ЗОС. Не е регламентиран и реда за замяна на общински жилища с жилищни имоти на 

физически лица в изпълнение на социални програми, приети от общинския съвет, което е в 

нарушение на изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОС.   

 

2. Цели, които се поставят: 

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с 

нормите на ЗСПЗЗ и ЗОС. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански 

контрол върху дейността на местните власти. 

Нормативно отпадане събираемостта на режийни разноски, които постъпват в 

бюджета на общината. Създаване на разпоредби, съответстващи на нормативните актове от 

по-висока степен - закон. 

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

За прилагането на предложените промени в Наредбата за реда за придобиване‚ 

управление  и  разпореждане с общинското имущество не се изисква допълнителен 



финансов ресурс, същите няма да доведат до пряко или косвено въздействие върху 

общинския бюджет. 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива:  
Отпадане на режийните разноски, прихода от събирането им е постъпвал в бюджета на 

общината.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за 

местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на 

Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния 

нормативен акт (ЗОС) с тях. 

 

Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

Наредбата за реда за придобиване‚ управление и разпореждане с общинското  имущество. 

 

РЕШЕНИЕ: 

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

администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове, във връзка със Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, Общински съвет Лъки: 

РЕШИ: 

  

ПРИЕМА Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за реда за  

придобиване‚ управление и разпореждане с общинското имущество, приета с Решение № 50, 

взето с протокол № 7 от редовно заседание на ОбС Лъки проведено на 27.04.2016г., както 

следва:    

 

§1. Създава нови алинеи - ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 на чл. 49 от наредбата, както 

следва: 

Ал. 7 Имоти или части от имоти - публична общинска собственост, могат да се 

предоставят за безвъзмездно управление на институции в системата на предучилищното и 

училищното образование след решение на общински съвет със заповед на кмета на 

общината. 

Ал. 8 Поддържането, стопанисването и управлението на имотите - публична общинска 

собственост, предоставени безвъзмездно на институции в системата на предучилищното и 

училищното образование, се организира от техните директори в рамките на предвидените 

средства в бюджетите им и от други източници.  

Ал. 9 Имоти или части от имоти - публична общинска собственост, предоставени за 

управление и стопанисване на институции в системата на предучилищното и училищното 

образование, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет, по базисни 

наемни цени, определени от общински съвет, след провеждане на публичен търг или 

публично оповестен конкурс, по реда на настоящата наредба, при условие че не се 

възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за 

управление. 

Ал. 10 Процедурата по подготовката и провеждането на публичния търг или публично 

оповестен конкурс по ал. 9, се извършва от ръководителя на съответната институция. Въз 

основа резултатите от търга/конкурса ръководителят на институцията сключва договор за 

наем, за срок до 10 години. Средствата, получени от отдадените под наем имоти - публична 

общинска собственост, са приход в общинския бюджет, който се предоставя на съответната 

институция. 

 



§2. Създава нови алинеи - ал. 9 и ал. 10 на чл. 53 от наредбата, както следва: 

 

Ал. 9 Имоти или части от имоти - частна общинска собственост, предоставени за 

управление и стопанисване на институции в системата на предучилищното и училищното 

образование, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет, по базисни 

наемни цени, определени от общински съвет, и провеждане на публичен търг или публично 

оповестен конкурс, по реда на настоящата наредба. Тези имоти не могат да се предоставят за 

ползване за политическа или религиозна дейност. 

Ал. 10 Процедурата по подготовката и провеждането на публичния търг или публично 

оповестен конкурс по ал. 9, се извършва от ръководителя на съответната институция. Въз 

основа резултатите от търга/конкурса ръководителят на институцията сключва договор за 

наем, за срок до 10 години. Средствата, получени от отдадените под наем имоти - частна 

общинска собственост, са приход в общинския бюджет, който се предоставя на съответната 

институция. 

 

§3. Отменя чл. 58, ал. 2 от наредбата 

 

§4. Отменя чл. 58, ал. 3 от наредбата 

 

§5. Отменя чл. 72, ал. 13,  т. 2 от наредбата 

 

§6. Изменя чл. 72, ал. 14 от наредбата, както следва: 

Чл. 72, ал. 14 Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19, от 

ЗСПЗЗ, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, от същия закон и предоставени от общинския 

съвет по реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 

2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на 

стопанската година, в която е издадено решението. 

 

§7. Създава нова алинея ал. 4 на чл. 126, от наредбата, както следва: 

ал. 4 Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, между общини или 

между общината и държавата и на лица, определени със закон, се извършва без публичен 

търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, по предложение на 

кмета на община Лъки. С решението общинският съвет определя цената и условията на 

плащане.  

 

§8. Изменя чл. 148 от наредбата, както следва: 

Чл. 148. ал. 1. В изпълнение на приети от Общински съвет Лъки социални програми, 

замяна на общински жилища срещу жилищни имоти на физически лица се извършва при 

следните условия:  

1. влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на социални 

жилища;  

2. жилищните имоти, собственост на физически лица, да попадат в обхвата на плана;  

3. общинските жилища да са свободни и за тях да няма желаещи за настаняване 

картотекирани нуждаещи се граждани;  

Ал. 2. Замяна по ал. 1 може да бъде извършена само еднократно и само за един 

жилищен имот - собственост на физическо лице, с едно общинско жилище и се извършва по 

данъчна оценка на заменяните жилищни имоти. Замяната се реализира по реда на чл. 40, ал. 

3, ал. 4 и ал. 8 от ЗОС. 

Ал. 3. Не се допускат замени:                           

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други 

тежести, отдадени са под наем или под аренда; 

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, 

срещу нежилищни имоти; 
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3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание 

ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са 

прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове; 

4. на общинско жилище срещу нежилищен имот, частна собственост 

5. в други случаи, определени в закон 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      §1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане на общинското имущество, приета с Решение № 50, взето с 

протокол № 7 от 27.04.2016 год. на Общински съвет - Лъки е приета с Решение № ………, 

взето с протокол № …. От…….2022 година. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Лъки. 

   

 

 

 


