
МОТИВИ 
 

към проекта за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

Общинско имущество. 

 

 

1. Причини, които налагат приемането на настоящата наредба. 

 

Изготвянето и приемането на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с Общинско имущество е продиктувано от необходимостта от повторно 

приемане на цитирана наредба. 

Към настоящия момент Община Горна Оряховица има приета и съответно 

действаща все още Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. Подаден е протест от Окръжна прокуратура Велико Търново 

срещу наредбата като процесуално незаконосъобразна, приета с Решение № 360 от 

Протокол № 23/15.02.2005г. на Общински съвет Горна Оряховица. Мотивите са, че е 

приета при съществени процесуални нарушения, свързани с разпоредбата на чл. 2а 

/отм./ от ЗНА, в редакцията действала към приемането и, а именно – не е проведено 

обществено обсъждане на проекта и не е била осигурена възможност за становище на 

тези, които по силата на Наредбата възникват задължения или ограничения. Липсват 

доказателства за публикуване на проекта или за огласяването му по друг начин.  

Образуваното административно дело срещу Общински съвет Горна Оряховица по 

протест на прокуратурата е приключило с постановяване на Решение № 21 от 

14.02.2019г. на Административен съд Велико Търново, с което е отменена като 

незаконосъобразна Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета с Решение № 360 от Протокол № 23 от 15.02.2005г. на 

Общински съвет Горна Оряховица. 

 Мотивите на Административния съд, че отменят Наредбата поради допуснати 

съществени процесуални нарушения при приемането и. Липсва обществено обсъждане 

преди приемането на наредбата, което е било изискуемо съгласно действащото към 

момента на приемането и нормативно изискване и което представлява съществено 

нарушение на административно производствените правила, тъй като при обсъждането е 

било възможно да се направят предложения и възражения. 

По отношение на последващите изменения и допълнения в отделни разпоредби на 

Наредбата, съдът е преценил, че са законосъобразни. 



Една от основните дейности и отговорности на общината като орган на местното 

самоуправление е изграждането на ред и правила, с които да се извършват различните 

разпоредителни сделки и сделки на управление с имотите общинска собственост. 

 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинското имущество –„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.   

 

 

2. Целите, които се поставят. 

 

До момента съществува Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, но е необходимо тя да бъде приета отново, съгласно съдебно 

решение, поради факта, че при първоначалното приемане на наредбата, то същата 

не е приета законосъобразно. 

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

имущество се регламентират реда и начина за управление и разпореждане с общинско 

имущество и се установяват съществени правила, които не са регламентирани в Закона 

за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и други нормативни актове. Именно Закона за общинската собственост дава тези 

правомощия на общините да регламентират тези административни отношение с наредба, 

приета от Общинския съвет. 

 

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

Новото приемане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество няма да генерира допълнителни разходи и не са необходими 

средства на Община Горна Оряховица, тъй като с нея се регламентира освен реда и 

начина за разпореждане с общинско имущество и наемните цени, по които то се отдава. 

 



4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови. 

С приемането на настоящата наредба се въвеждат ясни правила за управлението, 

разпореждането и придобиването на Общинското имущество. Регламентират се 

условията за отдаването, продажбата и на общинските имоти. Определят се и цените. 

Приемането на тази наредба е изключително важно, тъй като от продажбите и наемните 

отношения постъпват приходи в общинска администрация, които в последствие се 

използват за издръжка и разплащане на задължения на общината.   

 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът за наредба е съобразен с изискванията на чл.3, т.1, във връзка с чл.2 и чл.4 

от Европейската харта за местното самоуправление, с Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на 

Европейския парламент и Съвета, Регламент 360/2012 и Решение на ЕК 2012/21/ЕС/. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните 

актове в законоустановения срок от 30 дни чрез настоящото публикуване на проекта за 

приемане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

Общинско имущество на интернет-страницата на Община Горна Оряховица http://g-

oryahovica.org/ се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по така изготвения проект на Наредбата, както и в Центъра 

за информационно и административно обслужване на гражданите при Общината на 

адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5. 
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