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ДО                                                                                                                            ПРОЕКТ !!!                                                                                                                   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ЗАВЕТ 
 
                                                              
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                                от Ахтер Сюлейманов  Велиев - Кмет на Община Завет 
 
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество.  
  
 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Със свое Решение № 397 по Протокол № 37 от 13.12.2018 г. на Общински съвет – гр. 
Завет прие Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

В държавен вестник бр. 60 от 30 юли 2019 г. е обнародван Закона за изменение на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., с § 5 от заключителните 
разпоредби на закона се изменя и допълва Закона за общинска собственост, където се 
определя нов ред за ползване на имоти общинска собственост от страна на политическите 
партии. За да бъде синхронизирана наредбата с действащата нормативна уредба е 
необходимо да се измени наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.  

Основни цели, които се поставят с изменението на Наредба № 2 са: 
1. Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 
2. Подобряване качеството на предоставените услуги; 

       Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са 
необходими. 
       Очаквани резултати: 

1. Подобряване на цялостната дейност на прилагане на наредбата; 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

       Настоящият проект 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.  
       Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки Общински съвет може да 
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен 
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 
       Настоящият проект на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал.2 от Закона за 
нормативните актове е публикуван в интернет страницата на Община Завет, секция 
Общински съвет – Проекти на нормативни актове на 19.08.2019 г. 
        
      Предвид  гореизложеното предлагам на общински съвет гр. Завет проект на решение за 
изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, както следва: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:  
 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал.1 и ал. 2 от 
Закона за нормативните актове, чл.8, ал.2 от Закона за общинска собственост, 
Общинският  съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 

 
       § 1. В Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 24, ал.2 се изменя така: 
       „(2) Срокът за безвъзмездното предоставяне на имоти за нуждите на общинските 
ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 
политическите партии се определя с решение на ОС – Завет за всеки конкретен случай, 
освен ако закон и други подзаконови актове по прилагането им не е предвидено друго.“ 

2. Чл. 30, ал.1 се изменя така: 
       „(1) Свободни имоти - частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за 
нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, 
предвидени в Закона за политическите партии без търг или конкурс със заповед на кмета 
на общината, по искане на заинтересованите страни след решение на Общинския съвет гр. 
Завет.“  
        3. Чл.30, ал.3 се отменя.  

 § 2. Изменението и допълнението на наредба 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество влиза в сила след публикуването й на интернет 
страницата на община Завет. 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
Вносител: 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община 
 
 

 


