
	  

Изх. № .....................                       
28.12.2016г. 

ДО                                                                         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                      
ХИСАРЯ   

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. Пенка Дойкова - Кмет на Община Хисаря 

 

Относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, 
приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, взето с Протокол № 
25/24.02.2009г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Хисаря, урежда отношения с местно значение, свързани с 
определяне на условията и 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 община Хисаря, 
кметовете на кметства и на кметските наместници, при спазване на разпоредбите на 
Закона за общинска собственост и на специалните закони и подзаконови нормативни 
актове в тази област на територията на Община Хисаря. Към настоящата докладна 
записка са предложени проект за нейното изменение и допълнение, както и мотивите, 
които налагат нейната промяна.  

Дами и господа общински съветници, 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 11, ал.3 и чл. 26, ал.4 от ЗНА и 
чл. 76, ал.3 от АПК и представените към проекта мотиви, предлагам на Общински съвет 
гр. Хисаря, да вземе следното 

 

                                    Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 



Хисаря, Пловдивска област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град 
Хисаря, взето с Протокол № 25/24.02.2009г. 

2.Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимте мерки за 
изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената Наредба. 

 

 

С уважение,              
Инж. ПЕНКА ДОЙКОВА          
Кмет на Община Хисаря                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска 
област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, взето с 
Протокол № 25/24.02.2009г. 

 

Вносител: инж. Пенка Дойкова - Кмет на Община Хисаря 

 

Проект 

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
30-дневен срок, Община Хисаря чрез настящото публикуване, предоставя възможност 
на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 
на Наредбата на e-mail адрес: obhisar@hisar.bg 

 

МОТИВИ: 

І. Обосновка за конкретната необходимост от промяна на наредбата. 

Настоящите мотиви излагат причините за направеното предложение за приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря. Причините, които налагат 
вземане на решение по настоящия проект за изменение  и допълнение на Наредбата, са 
постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с изх. № 11985/2016г., с който се 
иска Административен съд-Пловдив да отмени чл. 19 и чл. 53, ал.2 вр. с ал.1 от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 
Хисаря, Пловдивска област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, 
взето с Протокол № 25/24.02.2009г. Целта е Общинския съвет да коригира 
подзаконовия си нормативен акт, като го приведе в съответствие с императивните 
разпоредби на по-горестоящият нормативен акт. 

По § 1 и § 2 от Проекта за изменение на Наредбата.    

В чл. 19 от Глава ІІІ от Наредбата, озаглавена Управление на имоти и вещи 
общинска собственост, е прието че части от имоти – публична общинска собственост, с 
изключение на имотите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем 
след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс 
проведен по реда и условията на настоящата Наредба за срок до 5 години, при условие, 
че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществявавнето 
на дейностите, за които са определени. Въз основа на резултатите от търга или 
конкурса, кметът н общината издава заповед и сключва договор за наем. 



В чл. 53, ал.2, вр. с ал.1 от Глава ІV от Наредбата, озаглавена Разпореждане с 
имоти и вещи – частна общинска собственост, е прието че решението на общински 
съвет се приема с мнозинство 2/3 от общия брой съветници. 

Посочените разпоредби противоречат на нормативен акт от по-висока 
степен, а именно на чл. 14, ал.7 и чл. 35, ал.5 от Закона за общинска 
собственост/ЗОС/. С разпоредбата на чл. 19 от Наредбата е установен максимален 
срок „до 5 години“ за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска 
собственост, с изключение на имотите, подлежащи на концесиониране. От друга страна 
нормата на чл. 14, ал.7 от ЗОС предвижда възможност за отдаване под наем с 
максимален срок – до 10 години, като законодателят не е предвидил правомощие на 
общински съвет да определя по-кратък срок от законоопределения. Неоснователно в 
разпоредбата на чл. 19 от Наредбата е стеснен кръга на обектите – публична 
собственост, които могат да бъдат отдавани под наем, а именно сочи се, че  само части 
от имоти – публична общинска собственост, които могат да бъдат отдавани под наем. 
По този начин са изключени целите свободни имоти публична общинска 
собственост, предвидени в разпоредбата на чл. 14, ал.7 от ЗОС, които могат да бъдат 
отдавани под наем.	   Разпоредбата на чл. 19 от Наредбата не е съответна на 
императивната норма на чл. 14, ал.7 от ЗОС, който е акт от по-висока степен. 

С разпоредбата на чл. 53, ал.2, вр. с ал.1 от Наредбата се предвижда решението 
на общински съвет за дарение на недвижим имот-частна общинска собственост да се 
приема с „мнозинство“ 2/3 от общия брой на съветниците. В случая в разпоредбата на 
чл. 35, ал.5 от ЗОС е предвидено квалифицирано мнозинство „три четвърти от общия 
брой на съветниците при вземане на решение за дарение на недвижим имот – частна 
общинска собственост. Съответно разпоредбата на чл. 53, ал.2, вр. с ал.1 от Наредбата 
не съответства на императивната норма на чл. 35, ал.5 от ЗОС, който е акт от по-висока 
степен. 

Обсъжданите разпоредби на сега действащата Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска 
област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, взето с Протокол № 
25/24.02.2009г., противоречат на нормативен акт от по-висока степен, поради което е 
постъпил Протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, с който се иска 
Административен съд-Пловдив да отмени цитираните разпоредби като 
незаконосъобразни. Приемането на предложените изменения на чл. 19 и чл. 53, ал.2, вр. 
с ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Хисаря, са наложителни, защото сегашните редакции на 
разпоредбите са в противоречие с нормите на ЗОС. Според чл. 15, ал.1 от ЗНА, 
общинската наредба трябва да съответства на нормативните разрешения от по-
висока степен, в конкретния случай на оправомощаващите разпоредби на чл. 14, 
ал. 7 и чл. 35, ал. 5 от ЗОС. 



ІІ. Цели и очаквани резултати на предложението за изменение и 
допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Хисаря: 

Целта е привеждане на Наредбата, регламентираща обществените отношения с 
местно значение, в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, съобразно 
рамката на чл. 76, ал.2 от АПК. С предложените изменения, се цели отстраняване на 
незаконосъобразното положение и синхронизиране на нормите с действащите законови 
норми на ЗОС. Създаването на подзаконов нормативен акт има зе цел да регулира 
обществените отношения от местно значение само и единствено в рамките на 
допустимите граници, определени от по-висшия нормативен акт, като детайлизира 
неговото приложение. 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 
бюджетни средства. 

ІV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:   

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска 
област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, взето с Протокол № 
25/24.02.2009г., е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 
тези на европейското законодателство. 

V. Мотиви:  

 1. Правни основания: Чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, във вр. с чл. 14, ал.7 
и чл. 35, ал.5 от ЗОС, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК, във с чл. 11, 
ал.3, чл. 15, ал.1, чл. 26, ал. 4 и чл. 28 от ЗНА.      
  

2. Фактически основания:  

Чрез приемането на изменението и допълнението на Наредбата ще се извърши 
хармонизиране на нормите на подзаконовия нормативен акт с действащите законови 
разпоредби на ЗОС. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 
Хисаря, Пловдивска област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град 
Хисаря, взето с Протокол № 25/24.02.2009г., както следва: 



§1. В чл. 19 на Глава ІІІ от Наредбата се прави следното изменение:   

В чл.19 - срок „до 5 години“ за отдаване под наем на части от имоти – публична 
общинска собственост, с изключение на имотите, подлежащи на концесиониране се 
заменя съответно със срок „до 10 години“.	  Части от имоти – публична общинска 
собственост, могат да бъдат отдавани под наем, се заменя със „свободни имоти или 
части от имоти-публична общинска собственост могат да се отдават за срок до 10 
години“. 

Чл. 19  в новата си редакция ще бъде изписан по следния начин:   

“Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост, с 
изключение на имотите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под 
наем след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс проведен по реда и условията на настоящата Наредба за срок 
до 10 години	  при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се 
препятства осъществявавнето на дейностите, за които са определени. Въз основа 
на резултатите от търга или конкурса, кметът н общината издава заповед и 
сключва договор за наем.”.        

§2. В чл. 53, ал.2, вр. с ал.1 на Глава ІV от Наредбата се прави следното 
изменение: 

В чл. 53, ал.2, вр. с ал.1, сегашната редакция - решението на общински съвет за 
дарение на недвижим имот-частна общинска собственост да се приема с 
„мнозинство“ 2/3 от общия брой на съветниците, се заменя с квалифицирано 
мнозинство „три четвърти от общия брой на съветниците. 

Чл.53, ал.2, вр. с ал.1 в новата си редакция ще бъде изписан по следния 
начин:           
 „Решението на общински съвет се приема с квалифицирано мнозинство 3/4 
от общия брой съветници.“ 

      

Инж. Пенка Дойкова          

Кмет на Община Хисаря   


