
 
 
 

 
Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №2 на Общински съвет гр. Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 
 

МОТИВИ 
 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 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, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските 
наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на 
този закон и на специалните закони в тази област. 

В изпълнение на това правомощие Общинският съвет гр. Завет е приел Наредба №2 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Завет 
(Наредба №2) с Решение №396 по Протокол №37 от 13.12.2018 г., същият е изменен и 
допълнен с Решение №499 по Протокол №46 от 27.09.2019 г. на Общински съвет гр. Завет, 
наречена по – долу Наредба №2.  

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба №2,  определената началната месечна наемна 
цена на имоти по ал. 1, не може да бъде по- малка от базисните (начални) цени за отдаване 
под наем на обекти – общинска собственост, съгласно Приложение №1 към настоящата 
наредба. 

В алинея 3 от същия член е предвидено и възможността с решение на ОбС – Завет 
да се актуализират базисните цени и коефициентите, предвидени в приложението към ал. 
2. 

1. Причините, които налагат приемането; 
 
Базисните (начални) цени не са актуализирани, откакто е приета Наредба №2.  А 

социално – икономическият живот в страната е в постоянно движение, което налага 
актуализирането на определените базисни цени. Този извод може да се изведе и от 
обстоятелството, че годишната инфлация на потребителските цени за 2018 г. е била 
(2,7% ), а за 2019 г. (3,8%), видно увеличено. Предлагам базисните (начални) цени по 
чл. 1, ал. 2 от Приложение  №1 към чл. 25, ал. 2 от Наредбата да се актуализират, като 
се увеличат с 6,5 %, което е увеличение в размер на 0,52 (нула цяло и петдесет и два) 
лева при базисна месечна наемна цена в размер на 8 лв./кв.м. без ДДС, или увеличение 
в размер на 0,01 лева при базисна месечна наемна цена, съгласно предвидените 
сегашни базисни цени.  

В чл. 1, ал. 3 от приложение №1 към чл. 25, ал. 2 от Наредба №2 са определени и 
началните цени за отдаване на празни дворни места – общинска собственост. Към 
настоящия момент цените варират между 16-20 лв. без ДДС на декар за година.  

Празните дворни места по принцип са обработваеми, поради което се увеличава 
и тяхното търсене и наемане, тъй като се намират в очертанията на населеното място и 
обикновено са в близко разстояние от лицето, което е наело дворното място или които 



 
би искал да наеме. В този смисъл, ако погледнем средните годишни ренти за 
стопанската 2019-2020 г. на обработваеми земи в землищата на общината, същите 
варират между 43-66 лв./дка. 

 Предвид това обстоятелство, предлагам началните цени за отдаване на празни 
дворни места – общинска собственост също да се актуализират, като се увеличат с 30 
лв./дка.  

 
2. Основни цели, които се поставят:  
С приемането на изменението в посочената Наредба №2 на Общински съвет 

Завет се цели същата да се приведе в съответствие с действащи актуални цени при 
отдаване на имоти общинска собственост, като се за актуализират базисните цени за 
отдаване под наем на отделните видове имоти – общинска собственост, посочени в 
Приложение №1 към Наредба №2, с което да се реализира изискването имоти и вещи - 
общинска собственост, да се управляват в интерес на населението в общината 
съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, което предполага и 
актуализиране на цените при отдаване под наем. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба 
– не са необходими.  

4. Очаквани резултати: Повишаване на приходите от наеми от имоти и части 
от имоти – публична и частна общинска собственост. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Настоящият проект за изменение е подзаконов нормативен акт и съответствието 

му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на 
действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към 
тази материя. 
   

 


