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МОТИВИ 
към предложение за изменение и допълнение на  

Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско 
имущество 

 
На основание с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), 

в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на 
общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно Проекта за 
изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и 
разпореждане с общинско имущество на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за 
информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр.  Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

 
На основание чл. 28, ал. 2 от ЗНА Ви представяме следните Мотиви за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско 
имущество. 

 
І. Причини, които налагат приемането:  
Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско 

имущество е приета с Решение № 243/27.01.2005 г. на Общински съвет Лясковец. Към 
момента на приемането й същата е съответствала с действащата към момента нормативна 
уредба. Поради промяна на нормативната уредба е необходимо да бъде изменена и 
действащата на територията на Община Лясковец Наредбата за реда за управление, 
придобиване и разпореждане с общинско имущество. 

В чл. 7, ал. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и ал. 3, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 2, 
чл. 14, ал. 2, чл. 34, ал. 2, чл. 35, ал. 2 и ал. 3, чл. 36, ал. 4 и ал. 6, чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, 
чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 41, ал. 7, чл. 49, ал. 12 и ал. 14, чл. 51, ал. 3, 
чл. 89, ал. 3 и чл. 91 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с 
общинско имущество е посочено изрично възможност за лице – заместник кмет, 
упълномощен по хипотезата на чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА да изпълнява определените в 
хипотезата на тези норми функции на кмета. 

Редакцията на чл. 38, ал. 6 от сега действащия Закон за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) гласи следното: „Ако в срока по ал. 5 председателят 
на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то 
се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока 
по ал. 5. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният кмет полага 
клетвата по чл. 32, ал. 1 пред областния управител в присъствието на представител на 
общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.“.  

Към момента на приемане на Наредбата за реда за управление, придобиване и 
разпореждане с общинско имущество с Решение № 243/27.01.2005 г. на Общински съвет 
Лясковец цитираните разпоредби от наредбата са съобразени с действащата към момента 
разпоредба на чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА, съгласно която кметът на общината определя със 
заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от 



общината. Това правомощие на кмета на общината в сега действащия ЗМСМА е посочено 
в чл. 39, ал. 2 от закона.  

Направените промени в нормативната уредба налагат промени в изброените по-
горе разпоредби на наредбата, като изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА“ бъде заменен с 
израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“. 
 

ІІ. Цели: 
Целта на настоящото изменение и допълнение на наредбата е постигане на 

съответствието й със Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
доколкото съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен 
акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на 
нормативен акт от по-висока степен. 
 

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

Не се предвиждат поради липса на такава необходимост финансови ресурси за 
обезпечаване на изпълнението на изменение нормативен акт. 

 
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива: 
Не се очакват допълнителни финансови приходи след промяната в общинската 

наредба, като очакваните резултати се свеждат до съответствието й с нормативен акт от 
по-висока степен, а именно - със Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

 
V. Анализ на съответствие с правото в Европейския съюз: 
С промяната се цели като съответствие с акт от по-висока степен, така и 

хармонизиране на българското законодателство с европейското. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОЕКТ  
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

 
НАРЕДБА 

ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРИДОБИВАНЕ  
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

 
(приета с Решение № 243/27.01.2005 г. по Протокол № 20 от Общински съвет – 

Лясковец, доп. с Решение № 429/27.04.2006 г. по Протокол № 40, изм. с Решение № 
77/27.03.2008 г. по Протокол № 8, изм. и доп. с Решение № 550/25.11.2010 г. по Протокол 
№ 51, изм. с Решение № 643/26.05.2011 г. по Протокол № 58, изм. с Решение № 
196/27.09.2012 г. по Протокол № 17, изм. с Решение № 251/31.01.2013 г. по Протокол № 
21, изм. с Решение № 118/23.06.2016 г. по Протокол № 13) 

 
§ 1.  В чл. 7, ал. 3  изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:  
„ал. 3. Въз основа на резултатите от търга или конкурса по предходната алинея, 

кметът  на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА 
заместник кмет издава заповед и сключва договор за наем.“  

 
§ 2. В чл. 9, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:  
„Чл. 9, ал. 1. Нежилищните имоти- частна общинска собственост, предназначени за 

производствени и стопански нужди се отдават под наем чрез търг или конкурс, със 
заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА 
заместник кмет, за срок до 10 години. 

 
§ 3. В чл. 10, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:  
„Чл. 10, ал. 1. Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони 

за търговска дейност, по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва 
след провеждане на търг или конкурс със заповед на кмета на общината или упълномощен 
по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет за срок до 10 години.“ 

 
§ 4. В чл. 11, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:  
„Чл. 11, ал. 1. Със заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата 

на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, без търг или конкурс се предоставят 
помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите 
партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.“ 

 
§ 5. В чл. 11, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция:  
„ал. 3. При наличие на помещения кмета на общината или упълномощен по 

хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед за настаняване , въз 
основа на която, се сключва договор за наем.“ 
 
 § 6. В чл. 12, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 
ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 

„Чл. 12, ал. 1. Със заповед на кмета на общината или упълномощен по хипотезата 
на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, без търг или конкурс се предоставят 



помещения - частна общинска собственост за нуждите на регионалните ръководства на 
синдикални организации.“ 

 
§ 7. В чл. 13, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 2. Въз основа на решението по ал.1 кметът на общината или упълномощен по 

хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за наем при 
условия и наемна цена определени от Общинския съвет. Наемната цена не може да бъде 
по- ниска от определената по реда на Методика за определяне на наемни цени на 
общинско имущество.“ 

 
§ 8. В чл. 14, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 2. Въз основа на решението по ал.1 кметът на общината или упълномощен по 

хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за наем при 
условия и наемна цена определени от Общинския съвет. Наемната цена не може да бъде 
по-ниска от определената по реда на Методика за определяне на наемни цени на 
общинско имущество.“  

 
§ 9. В чл. 34, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 2. Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на 

общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет.“ 
 
§ 10. В чл. 35, ал. 2 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 2. В 7-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът 

на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет 
издава заповед за провеждане на явен или таен търг или конкурс, в съответствие с 
решението. Заповедта съдържа всички задължителни изисквания на Глава ІV за 
провеждане на търгове и конкурси, както и всички конкретни изисквания на Общинския 
съвет към сделката, ако има такива.“ 

 
§ 11. В чл. 35, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 3. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кмета на 

общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет 
издава заповед и сключва договор.“ 

 
§ 12. В чл. 36, ал. 4 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 4. В 7-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът 

на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет 
издава заповед за замяна, в съответствие с решението.“         

 
§ 13. В чл. 36, ал. 6 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 6. В 7-дневен срок от изпълнението на разпоредбите на предходната алинея, 

Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА 
заместник кмет сключва договор за замяна.“ 

 



§ 14. В чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с 
израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“ и в ал. 3 изразът „ал. 2, 3 и 4“ се заменя с израза „чл. 
37, ал. 3, ал. 4 и ал. 5“ като текста придобива следната редакция: 

„Чл. 38, ал. 1. На основание решението на Общинския съвет, Кметът на Общината 
или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед 
за провеждане на явен или таен търг или конкурс. 
            ал. 2. След приключване на процедурата, въз основа на резултатите от търга или 
конкурса, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от 
ЗМСМА заместник кмет сключва договор за отстъпване право на строеж. 
 ал. 3. (изм. с Решение № 550/25.11.2010 г.) В случаите по чл. 37, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, 
в 7-дневен срок от получаване на решението на Общински съвет кмета на общината или 
упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед. В 
7-дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на 
строеж.“ 
 

§ 15. В чл. 39, ал. 1 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 
ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 

„Чл. 39, ал. 1. Правото на надстрояване и/или  пристрояване на сграда- частна 
общинска собственост или на сграда построена върху имот- частна общинска собственост 
се учредява, след решение на общинския  съвет от кмета на общината или упълномощен 
по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет, чрез търг или конкурс и 
съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.“ 

 
§ 16. В чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се 

заменя с израза „чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„Чл. 40, ал. 1. На основание решението на Общинския съвет, Кметът на Общината 

или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед 
за провеждане на явен или таен търг или конкурс. 
            ал. 2. След приключване на процедурата, въз основа на резултатите от търга или 
конкурса, Кметът на Общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от 
ЗМСМА заместник кмет сключва договор за отстъпване право на надстрояване и /или 
пристрояване. 
 ал. 3. (изм. с Решение № 550/25.11.2010г.) В случаите по чл. 39, ал. 3 и 4, в 7-дневен 
срок от получаване на решението на Общински съвет кмета на общината или 
упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед. В 
7-дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на 
надстрояване и/или пристрояване. 
 ал. 4. (изм. с Решение № 550/25.11.2010г.) В случаите по чл. 39, ал. 2 кмета на 
общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет 
издава заповед. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за 
отстъпване право на настрояване и/или пристрояване.“ 

 
§ 17. В чл. 41, ал. 7 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 7. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на Решението 

на общински съвет, кметът на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 
от ЗМСМА заместник кмет издава заповед и сключва договор.“ 

 
§ 18. В чл. 49, ал. 12 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 

39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 12. Продажбата на нежилищни имоти, частна общинска собственост, се 

извършва от кмета на общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от 



ЗМСМА заместник кмет, без търг или конкурс, по реда на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от 
ЗУТ и при условията на предходните алинеи, в случаите, когато доброволно се прилага 
влязъл в сила подробен устройствен план, за които не са уредени сметките по регулация в 
сроковете по § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ.“ 
 

§ 19. В чл. 49, ал. 14 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 
39, ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 

„ал. 14. Продажбата по предходната алинея се извършва по пазарна оценка 
изготвена от независим лицензиран оценител. Въз основа на решението кметът на 
общината или упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет 
издава заповед и сключва договор.“ 

 
§ 20. В чл. 51, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 3. Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощен 

по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет подписва договор за продажба.“ 
 
§ 21. В чл. 89, ал. 3 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, 

ал. 2 от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„ал. 3. За земите по ал. 1, кметът на общината или упълномощен по хипотезата на 

чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет сключва договор за наем за срок от 1 стопанска 
година.“  

 
§ 22. В чл. 91 изразът „чл. 38, ал. 6 от ЗМСМА” се заменя с израза „чл. 39, ал. 2 

от ЗМСМА“, като текста придобива следната редакция: 
„Чл. 91. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или 

упълномощен по хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА заместник кмет издава заповед и 
сключва договор.“   

 
§ 23. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 6 със следното 

съдържание: 
„§ 6. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането й 

от Общински съвет Лясковец“ 
 
 


