
 

 

 

 

 

 ДО 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

Неджми Ниязи Али – кмет на община Джебел 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел 

/ приета от Общински съвет - Джебел, с Решение №305 от 26.09.2018 год. по Протокол 

№31/26.09.2018 г. /  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С настоящия доклад представям на Вашето внимание проект на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Джебел / приета от Общински съвет-

Джебел, с Решение №305 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г. /. 

Един от мотивите за необходимостта от приемането на проект на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Джебел е, че след приемането на 

Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

Община Джебел от Общински съвет – Джебел с Решение №305 от 26.09.2018 год. по 

Протокол №31/26.09.2018 г., в Закона за общинската собственост, както и в Закона за 

политическите партии са приети изменения, които не са уредени в горепосочената 

наредба, приета от ОбС – Джебел.  

Друг мотив за предложените промени са крайно ниските базисни цени за наем 

на общински имоти. Постъпленията от наемите са приходоизточник в бюджета на 

общината. Увеличаването на приходите ще доведе до генериране на собствените приходи 

в бюджета на общината, да се запази достигнатият обхват на услугите и да се предоставят 

нови услуги на населението.  

Трети мотив за приемането на измененията и допълненията в Наредбата е 

проявеният интерес от страна на физически и юридически лица за поставяне на 

кафеавтомати на общински имоти. С предложените допълнения ще се отговори на 

исканията на заинтересованите страни и ще се регламентира тази дейност. 



Съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Закона за 

нормативните актове, Закона за общинската собственост, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Джебел, Общинският съвет е компетентният орган да регулира с 

наредба отношенията, свързани с общинската собственост. 

Това обстоятелство налага Общински съвет - Джебел да приеме предложения 

проект на Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Джебел. 

По този начин Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество в Община Джебел ще бъде в съответствие с разпоредбите на 

висшестоящия нормативен акт, какъвто е Закона за общинската собственост. 

С приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на  

Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

Община Джебел, Общински съвет –Джебел ще изпълни задълженията си по чл.8, ал.2 от 

Закона за общинската собственост. 

Един от приходоизточниците в бюджета на общината са доходите от наеми на 

общински имоти. Наред с посочените по горе причини, увеличаването на приходите ще 

доведе до увеличаването на качеството и обхвата на предоставените услуги от общината.  

В изпълнение на горното кметът на община Джебел възложи изработването на 

проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел. 

При изработването на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел 

са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество в Община Джебел, с оглед спазване на нормативната уредба 

свързана с общинското имущество, залегнала в Закона за общинската собственост. 

 Принципът на обоснованост – с предложения проект на Наредба за изменение 

и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Джебел се цели привеждането на НРПУРОИ в пълно 

съответствие с действащото законодателство на Република България и генериране на 

собствени приходите в бюджета на общината.  

 Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът на Наредба 

за изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Джебел с мотивите и предварителната 

оценка на въздействието на проекта  ще бъдат публикувани на официалния сайт на 

Община Джебел за становища и предложения от заинтересованите групи.  

 Принципът на съгласуваност – при наличие  на предложения се предвижда 

публично обсъждане със заинтересованите групи на проекта за изменение и допълнение 

на Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

Община Джебел, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането 

предложения.  



 Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Джебел обезпечава задължението на 

общината да привежда подзаконовите нормативни актове в пълно съответствие с 

действащото законодателство на Република България. 

 При изработване на проекта за изменение и допълнение на Наредба за  реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел е  

спазен чл.18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. 

Наред с горното, Кметът на община Джебел възложи извършването на частична 

предварителна оценка на въздействието, съгласно изискването на чл.20, ал.2 от 

Закона за нормативните актове. 

Резултатите от частичната предварителна оценка на въздействието на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество в Община Джебел сочат, че не се очакват значителни последици от 

прилагането на наредбата. Предвид което, не е необходимо извършването на цялостна 

предварителна оценка на въздействието. 

В настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел, 

правните норми са систематизирани в съответствие със Закона за общинската 

собственост и Закона за политическите партии.  

Чрез приемането на проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба 

за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Джебел се цели привеждането й в пълно съответствие с действащото законодателство на 

Република България и генериране на собствените приходи в бюджета на общината, да се 

запази достигнатият обхват на услугите и да се предоставят нови услуги на населението. 

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел не 

е свързана с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината.  

Очакванията от настоящия проект Наредба за изменение и допълнение на  

Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

Община Джебел са привеждането й в пълно съответствие с действащото законодателство 

на Република България, както и увеличаване на собствените приходи в бюджета на 

общината. 

В заключение, проектът Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Джебел е в съответствие със Закона за общинската собственост.  

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за  реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския 

съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

 



 

С оглед изложеното и на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, както и на 

основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс предлагам 

Общински съвет - Джебел да вземе решение, съгласно предложения проект. 

 

Приложение: 

1. Проект на решение на Общински съвет – Джебел. 

 

КМЕТ:   ……………………                                                    

            /НЕДЖМИ АЛИ /                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


