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О Б Щ И Н А  Г О Р Н А  О Р Я Х О В И Ц А  

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Добромир Стойков Добрев – 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение  в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество е приета от Общински съвет Горна Оряховица с Решение № 360 от Протокол №23 

от 15.02.2005 г. След това са правени изменения и допълнения в Наредбата със следните 

Решение на Общински съвет Горна Оряховица Решение № 479 от Протокол №29 от 

30.06.2005 г., Решение № 535 от Протокол №32 от 29.09.2005 г., Решение № 677 от Протокол 

№ 41 от 27.04.2006 г., Решение № 920 от Протокол № 54 от 25.01.2007 г., Решение № 1015 от 

Протокол № 61 от 21.06.2007 г., Решение № 163 от Протокол №18 от 22.07.2008 г., Решение 

№ 433 от Протокол №40 от 24.09.2009 г., Решение № 684 от Протокол № 60 от 28.10.2010 г., 

Решение № 912 от Протокол №73 от 13.09.2011 г. и Решение № 81 от Протокол №7 от 

23.02.2012 г. 

Настоящата промяна се налага поради непълнота в процедурата за учредяване за 

право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна 

общинска собственост. 

Съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост правото на надстрояване 

и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, се 

учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на 

собственици на жилища в сгради – етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, 

определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2. 
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В чл. 60, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество е регламентирано, че правото на надстрояване и/или на пристрояване 

на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, се учредява от кмета на 

общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на 

жилища в сгради – етажна собственост, или на техни сдружения. 

С оглед цитираните правни норми правото на надстрояване и/или на пристрояване се 

учредява от кмета на Общината, но в Наредбата липсва реда, по който се учредява, както и 

цената за него. 

   Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински 

съвет приема следните промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

§1. В чл. 60, ал. 2 след думата „сдружения” се прави следното допълнение: въз основа 

на искане на собствениците, придружено от документ за собственост и съгласуван в 

архитектурно отношение идеен проект за бъдещо строителство. 

 

§2. В. чл. 60 се добавя ал. 3 със следния текст: 

(3) Въз основа на документите по предходната алинея, кметът на Общината издава 

заповед и сключва договор на цена не по-ниска от пазарната оценка, изготвена от 

лицензиран оценител. 

 

§3. В. чл. 60 се добавя ал. 4 със следния текст: 

(4) В случаите, в които кметът е учредил право на надстрояване и/или на пристрояване 

и има одобрени изменения в работните проекти, които водят до промяна в разгънатата 

застроена площ на обекта и промяна в обема на учреденото право на надстрояване и/или 

на пристрояване, за разликата в площта, кметът издава заповед и сключва анекс към 

договора. 

 

§4. Предходната ал. 3 става ал. 5 

 

§5. Предходната ал. 4 става ал. 6 

 

§6. Предходната ал. 5 става ал. 7 
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 Приложение: 

 1. Извадка от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество /чл. 60/ 

 
                                                                                           

инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Съгласувал: ............................ 

Зам.кмет     /Деница Коева/  

 

Съгласувал: ............................ 

Директор Дирекция /инж.М.Найденова/ 

 

Изготвил: ............................ 

Юрисконсулт /В. Енчева/ 

 
 


