
 

             

 

До 

Председателя на ОбС - Батак 

До жителите на общината  

 

УВАЖАМА г-жо Председател, 

УВАЖАЕМИ г-жи и г-да общински съветници  и жители на общината, 

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

от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по  проекта за 

изменение и допълнение на наредбата  за реда за придобиване , разпореждане и 

управление  на общинско имущество на общински съвет Батак  на е-маil адрес: 

obs_batak@abv.bg 

МОТИВИ 

Относно: Изменение на Наредбата  за реда за придобиване, разпореждане и управление на 

общинско имущество на общински съвет Батак 

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата: Необходимостта от коригиране на 

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

Община Батак по чл.8, ал 2 от ЗОС, в съответствие  с действащия Закон за общинска 

собственост. 

2. Целите, които си поставя Общинския  съвет с корекциите на Наредбата  за реда за 

придобиване, разпореждане и управление  на общинско имущество  е да се синхронизират 

нормите на Наредбата със Закона за общинската собственост.Това ще подобри работата 

на съвета и на постоянните комисии.  

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата. 

Прилагането  на  новата  уредба  не е свързана с  изразходването  финансови  средства  от 

бюджета на  общината.  

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и 

управление на общинско имущество на Община Батак по чл.8, ал 2 от ЗОС- Синхронизиране 

на нормативната база на Община Батак в съответствие със Закона за общинската собственост. 
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 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Настоящият  проект 

е  подзаконов нормативен  акт и  съответствието му с правото на Европейския съюз 

е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими  към  тази  материя.  

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

По реда на чл.26, ал.2 от Закона за Нормативните актове     

Проект 

          за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

                      разпореждане  и управление на общинско имущество 

         Във връзка с необходимостта от коригиране текстовете на Наредба за реда за 

придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак по чл.8, 

ал 2 от ЗОС, в съответствие  с действащият Закон за общинска собственост се предлагат 

следните изменения, а именно: 

1. Да се промени текста на чл. 4 ал.2 т.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак, както следва: 

 

било: „обектите по буква „д” от първостепенно значение” 

да стане: „обектите по  т.5 от първостепенно значение” 

 

2. Да се промени текста на чл. 4 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 

разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак, както следва: 

 

било:  „ Стратегията, плана за действие за общинските концесии и годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и промените в тях се публикуват 
на интернет страницата на общината след приемането им от общинския съвет.” 

да стане: „Стратегията, планът за действие за общинските концесии и годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и промените в тях се 
обявяват на населението по ред, определен в настоящата наредба, а именно съгл. чл.26 от ЗНА 
и се публикуват и на интернет страницата на общината.” 

 

3. Да отпадне текста на чл. 35 ал.1т.3 „брак” 
4. Да отпадне текста на чл. 35 ал.4, а именно: 
„Бракуване на вещи  – общинска собственост се извършва при следните условия и по следния 
ред: 



             1. вещи – общинска собственост, които са станали негодни за употреба се бракуват от 

комисия, назначена със заповед на кмета на общината или на ръководителя на съответното 

бюджетно мероприятие на общината, в случаите, когато последният е упълномощен за това от 

кмета на общината. Комисията прави предложение за бракуване, което съдържа най-малко 

следната информация за всяка движима вещ по отделно: наименование, мярка, количество, 

причина за бракуване, предложение  за метод на ликвидация. 

             2. Вещи – общинска собственост, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона 

за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти и не са необходими за дейността на 

общината могат да се бракуват, когато за негодността им има положително становище от 

лицензиран оценител. 

             3. Вещи – общнска собственост, които не са дълготрайни активи, могат да се бракуват 

по преценка на кмета на общината или на ръководителя на съответното бюджетно 

мероприятие на общината, в случаите когато последният е упълномощен за това от кмета на 

общината.  

             4. Въз основа на предложението или на становището на лицензиран оценител, кметът 

на общината или ръководителят на съответното бюджетно  мероприятие на общината, в 

случаите когато последният е упълномощен за това от кмета на общината, издава заповед за 

бракуване, в която за всяка вещ по отделно се определя метод на ликвидация. 

             5. Методите, чрез които може да се ликвидира една вещ, след нейното бракуване са: 

чрез разглобяване на части и последващото им ползване; чрез продажбата на специализирано 

предприятие за вторични суровини; чрез продажба, чрез унищожаване или изхвърляне в 

случаите, когато са напълно негодни; чрез безвъзмездно отдаване на юридически лица на 

бюджетна издръжка; чрез комбинация от някои от предходните методи.” 

 

5. Да се промени текста на чл. 45 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, 

разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак, както следва: 

 

било: „Право на надстрояване и/или на пристрояване на съществуваща вилна сграда, законно 
построена върху имот - частна общинска собственост, когато то не води до обособяване на 
самостоятелен обект, се учредява без решение на общински съвет при спазване на следното: 

           1. пристройката да бъде максимум до 40.00 кв.м. застроена площ.като застроенатаплощ на 
цялата вила да не надвишава общо 100.00 кв.м.; 

           2. да има съгласуван от гл.архитект на общината идеен архитектурен проект; 

          3. правото на надстрояване и/или пристрояване се учредява върху разгъната 
застроена площ на база удостоверение издадено от служба „КР“; 

            4. цената на правото на надстрояване и/или пристрояване за кв.м. разгъната застроена 
площ се определя с решение на общинския съвет; 

           5. кметът на общината издава заповед и сключва договор с приобретателя по определената 
от общинския съвет цена за кв.метър разгъната застроена площ; 

           6. Когато в едномесечен срок от връчване на заповедта на приобретателя, същият не заплати 
дължимите суми и местен данък, преписката се прекратява.” 



да стане: „Право на надстрояване и/или на пристрояване на съществуваща вилна сграда, законно 
построена върху имот - частна общинска собственост, когато то не води до обособяване на 
самостоятелен обект, се учредява след решение на общински съвет при спазване на следното: 

           1. пристройката да бъде максимум до 40.00 кв.м. застроена площ.като застроената площ 
на цялата вила да не надвишава общо 100.00 кв.м.; 

           2. да има съгласуван от гл.архитект на общината идеен архитектурен проект; 

          3. правото на надстрояване и/или пристрояване се учредява върху разгъната 
застроена площ на база удостоверение издадено от служба „КР“; 

            4. цената на правото на надстрояване и/или пристрояване за кв.м. разгъната застроена 
площ се определя с решение на общинския съвет; 

           5. кметът на общината издава заповед и сключва договор с приобретателя по определената 
от общинския съвет цена за кв.метър разгъната застроена площ; 

           6. Когато в едномесечен срок от връчване на заповедта на приобретателя, същият не заплати 
дължимите суми и местен данък, преписката се прекратява.” 

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове  на заинтересуваните  се предоставя 30 -

дневен  срок за изразяване на  предложения и становища по проекта. 

 

Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак 

21.09.2018 г 

 


