
 

 

 

ПРОЕКТ! 

 

 

             Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 

реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Джебел. 
 

             Вносител: Кмет на Община Джебел  

 

            Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок 

от 30 дни, Община Джебел чрез настоящото публикуване за обществена консултация 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 

реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен 

фонд на Община Джебел, на е-mаil адрес: kmet@dzhebel.bg и в деловодството в  сградата 

на общинска администрация на адрес: гр. Джебел, ул. Еделвайс №19.  

 

 

Мотиви за необходимостта от приемането на изменения в Наредбата:. 

 

            I. Причини, които налагат изменение и допълнение в Наредба за условията 

и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Джебел: 

Основната причина за приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от 

общинския поземлен фонд на Община Джебел обусловено от  установена необходимост 

от прецизирането на някои разпоредби, свързани с привеждане на същите в съответствие 

с действащи нормативни актове от по-висока степен, а именно Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, както и премахване на ограничение за наемане на 

маломерни имоти от ОПФ, които могат да се отдават под наем за една стопанска година 

без търг или конкурс с оглед увеличаване на приходите на Община Джебел от отдаване 

под наем на земи от ОПФ и по-пълно задоволяване на обществените потребности.   

 

             При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на  

Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите 

от общинския поземлен фонд на Община Джебел, са спазени принципите на 

необходимост,  обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност.  
 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на изменение и 

допълнение в Наредбата с оглед постигане на съответствие с актуалните разпоредби на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане 

на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 

Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на изменение и 

допълнение в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане 
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със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел, тъй като актуализирането 

ѝ  е необходимо за: 

 - прецизирането на някои разпоредби, свързани с привеждане на същите в 

съответствие с действащи нормативни актове от по-висока степен; 

- премахване на ограничение за наемане на маломерни имоти от ОПФ. 
 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието на проекта за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите 

от общинския поземлен фонд на Община Джебел, ще бъдат публикувани на официалния 

сайт на община Джебел за становища и предложения от заинтересованите групи.  

 

Принципът на съгласуваност – предвижда се публично обсъждане от 

заинтересованите групи на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския 

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

обсъждането предложения.  
 

 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – проекта на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, 

управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел, 

привежда съществуващата Наредба в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

При изработване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията 

и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен 

фонд на Община Джебел, е спазен чл.18 а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III 

от ЗНА. 
 

Извършена е частична предварителна оценка на въздействието на проекта.  

 

 

II. Цели, конто се поставят: 
 

Целта на приемане на настоящите промени в Наредбата за условията и реда за 

придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Джебел е постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете 

от наредбата с нормите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
 

III. Очаквани резултати: 
 

 

- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до отдаване под наем на 

маломерни имоти от ОПФ от страна на администрацията на община Джебел; 

- Хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с международното право 

и нормативната уредба на Р. България; 

- Положително въздействие върху бюджета на община Джебел.  

 



IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на измененията и 

допълненията: 
 

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата няма да бъдат 

необходими допълнителни финансови средства. 
 

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 

Предлаганите промени в Наредбата са в съответствие с нормативните актове от 

по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  
 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Джебел е публикуван на официалната страница на община Джебел  на 

23.01.2023  г.  
 

С публикуването на проекта е приложена и частична предварителната оценка на 

въздействие на проекта за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за 

придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Джебел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Р О Е К Т 

за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд 

на Община Джебел 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

Общински съвет – град Джебел на основание чл. 21, ал. 2 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите 

от общинския поземлен фонд на Община Джебел, както следва: 

 

 Към Чл. 18 се създава нова алинея 3, както следва: 

Чл.  /1/ Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината издава 

заповед за предоставяне на маломерните имоти която съдържа:  

 1. описание на обектите, които ще се отдават под наем или аренда.  

 2. срок за подаване на заявления за наемане на земеделска земя.  

 3. размер на наемната цена на дка.  

 /2/ Със заповедта по ал. 1 се одобряват образците на заявления за  наемане на 

земеделска земя. 

 /3/ /нова/ Договорите за отдаване под наем на маломерни имоти за една 

стопанска година се сключват от кмета на общината или упълномощен от него 

заместник кмет. 

 

 

  ОТМЕНЯ се чл. 19. По реда на чл. 17 могат да се отдават под наем имоти на 

едно лице с обща площ до 30 дка в едно землище. 

 

 

 

 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 26. Въз основа на резултатите от търга или конкурса кмета на 

общината сключва договор за наем или аренда или покупко-продажба.  

 Наемната цена по договора се заплаща, както следва:  

 1. за договори със срок на действие до 3 години, включително - еднократно за 

целият период при подписване на договора. 

 2. за договори със срок на действие над три години, по схема, както  следва:  

 - за първите три години – еднократно при сключване на договора за  наем;  

 - за останалия срок на договора – на две равни вноски 

 СТАВА: 

 Чл. 26. Въз основа на резултатите от търга или конкурса кмета на общината 

сключва договор за наем или аренда или покупко-продажба.  

 Наемната цена по договора се заплаща, както следва:  

 1. първоначалната вноска от договореният размер на годишния наем се заплаща 

преди подписването на договора; 

 2. за останалия срок на договора – на равни вноски. 

  

 

 



 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 62. /2/ Промяна на предназначението на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд за неземеделски нужди може да се допуска за:  

1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ;  

2. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи 

урбанизирани територии/населени места и селищни образувания/;  

3. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени 

имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии/населени 

места и селищни образувания/.  

  

 СТАВА: 
 

 Чл. 62, /2/ Промяна на предназначението на мерите и пасищата от общинския 

поземлен фонд за неземеделски нужди може да се допуска за:  

 1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за 

устройство на територията; 

 2. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас 

Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, 

когато това е заявено при сертифицирането на проекта; 

 3. създаване на нови или  разширяване строителните граници на съществуващи 

урбанизирани територии  (населени места и селищни  образувания), както и създаване 

или разширяване границите на отделни  урегулирани поземлени имоти извън тях; 

 4. изпълнение на дейности по предоставени концесии по Закона за подземните 

богатства и за инвестиционни проекти,  свързани със социално - икономическото 

развитие на общината; 

 5. други случаи, определени в закон. 

  

 

 

НЕДЖМИ АЛИ:-------П--------- 
КМЕТ НА ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ  
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