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ДОКЛАД 

ОТ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 
 

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

разпореждане с общинско имущество. 

 

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

приета с Решение №265/31.07.2008г. на Общински съвет – Ботевград, последно изменена с 

Решение №109/30.04.2015г. С наредбата се определя 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, и правомощията на кмета на общината, 

на кметовете на кметства и на кметските наместници. 

  

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

разпореждане с общинско имущество. 

 

1. Причини, които налагат приемането.  

Анализът на текстовете на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество показва, че някои от нормите на сега действащата наредба не 

съответстват на нормативните актове от по – висока степен, каквото е изискването на чл. 15, ал. 

1 от Закона за нормативните актове. Това е причина, която налага приемане на изменение и 

допълнение на този подзаконов акт на Общински съвет – Ботевград. Друга група причини, 

обуславящи необходимостта от предлаганите изменения и допълнения на наредбата са 

установени в практиката по нейното прилагане пропуски.  

 

2. Цели, които се поставят.  

Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са привеждането й в 

съответствие с нормативен акт от по-висока степен /ЗОС/, както и изясняване и доразвиване на 

правилата за приемане на: 

- стратегия за управление на общинската собственост и годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост. 

- провеждане на процедурата по продажба на недвижими имоти – частна общинска 

собственост на собственика на законно построена върху нея сграда. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  
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Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания 

проект за изменение и допълнение на Наредбата. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  

Резултатите, които се очакват от прилагането й, са подобряване на работата на 

администрацията и общинския съвет при разпореждането и управлението на имотите и вещите, 

собственост на Община Ботевград 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество е изготвен в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите 

на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ /П/ 

Кмет на община Ботевград 
 


