
 

             

 

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 Наредбата 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. 

          О Б Щ И Н А      Б А Т А К 

гр. Батак - 4580,     пл. ”Освобождение” №5 

                                             тел. 03553/22 60; факс: 03553/20 30 

e-mail: mncplt_batak@abv.bg 

 

 

 

 



 

 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 Наредбата 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: 

Да се промени текста на чл. 22 от Наредбата за реда за придобиване, 

разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак, както 

следва: 

 

било: (1) Отдаване под наем на помещения - частна общинска собственост на 

общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, 

предвидени в Закона за политическите партии, се извършва без търг или конкурс. 

 (2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на 

общината и се придружават от документи за регистрация на партията и за 

учредяване на общинската й структура по ЗПП, и за резултатите от последните 

парламентарни избори. 

 (3) При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед за 

настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на 

мандата на съответното Народно събрание.  

(4) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили 

задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински 

имоти. 

 (5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, 

да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, 

както и да се използват за стопанска дейност. 

 (6) Наемната цена се определя по чл. 32, ал. 1 от Закона за политическите партии.  

(7) Наемните отношения с политическите партии, които са престанали да отговарят 

на условията по чл.31, ал. 1 и 2 от Закона за политическите партии се прекратяват 



със заповед на кмета на общината. По същия начин се прекратяват наемните 

отношения при условията на чл. 32, ал. 3 от ЗПП. 

 

да стане: (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост  се 

предоставят безвъзмездно на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, което се 

извършва от кмета на бщината без търг или конкурс. 

 (2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на 

общината и се придружават от документи за регистрация на партията и за 

учредяване на общинската й структура по ЗПП, и за резултатите от последните 

парламентарни избори. 

 (3) При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед за 

настаняване, въз основа на която се сключва договор за безвъзмездно предоставяне 

на помещението със срок до края на мандата на съответното Народно събрание.  

(4) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили 

задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински 

имоти. 

 (5) Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават 

под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват 

съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на 

партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност. 

 

 (6) Политическите партии, на които са предоставени помещения по чл. 31 от 

Закона за политическите парти, заплащат експлоатационните разходи, ако има 

такива. 

 

(7) Договора за безвъзмездно предоставяне на имоти по ал.1  на политическите 

партии, които са престанали да отговарят на условията по чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона 

за политическите партии се прекратяват със заповед на кмета на общината. По 

същия начин се прекратяват и првоотношенията с  политическите партии поради 

неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при 

нарушение на забраната по ал.5. 

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: 

29.11.2019 г. 


