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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Законът за общинската собственост дава възможност на всеки Общински съвет да 

определи в изрична наредба 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, както и правомощията на кмета на общината. 

Общински съвет се е възползвал от това си право през годините, като е приел на своя 
сесия Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

В годините досега наредбата е претърпяла многобройни изменения и допълнения, 
обусловени от промяната в нормативната база, както и от икономическият живот в страната 
и в община Смолян.  

В Наредбата се съдържат и доста текстове, които не съответстват на Закона за 
общинската собственост, след измененията от началото на 2013 година. Целта на новата 
уредба е да се преодолее това несъответствие, както и да се обхванат неуредени норми, 
относно ЗОС, ЗПУО и ЗУТ.  

Целите, които се поставят с предложените промени са регламентиране на отношенията 
между общината и гражданите, разписване на точни процедури по придобиване, 
управление и разпореждане на общинската собственост, постигане на абсолютна яснота и 
прозрачност при провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси и 
обхващане на всички възможни случаи при провеждането им.  

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, преди внасянето на 
проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят 
на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с 
мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато 
съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на 
Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление – на 
интернет страницата на съответната община и/или общински съвет. 

 Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 
консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично 
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посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да 
определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

 Проектът на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество бе публикуван в сайта на община Смолян на 07.11.2017г за 
запознаване от страна на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от 
публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и 
препоръки. В посочения срок определен за обществени консултации на e-mail: 
obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес: бул. "България" № 12, 4700 Смолян, България, не са 
постъпили предложения по проекта на наредбата. 

 
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 от Закона за нормативните 
актове и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост предлагам на Общинския съвет да 
вземе следните : 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
     І. Приема Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество по Приложение № 1. 
 
    II. Отменя Наредбата № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета с Решение № 666 от 11.05.2011 г. на Общински съвет – 
Смолян, Протокол № 43, Изм. и доп. Решение № 762/23.08.2011 г., изм. и доп. Решение № 
106/21.05.2012 г., изм. и доп. Решение № 25/18.12.2015 г., Изм. с Решение № 292/12.09.2017 
г. на Административен съд – Смолян. 

 
  IІI.  Наредбата  влиза в сила от 01.01.2018г. 

 
 
 
 

ВНОСИТЕЛ: 
 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
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