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Проект на  Наредба за изменение  на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество 

 

Мотиви към проекта: 

По повод възникналия обществен дебат относно промяна на  режима на финансиране 

на политическите партии, през м. юли т.г. Народното събрание прие Закон за 

изменение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2019г./ ДВ, бр.60 от 30.07.2019г. в 

сила от 30.07.2019г./ В заключителните разпоредби на закона бяха извършени свързани 

промени в Закона за общинската собственост/ЗОС/, касаещи условията за предоставяне 

на имоти - общинска собственост по ползване от политическите партии. 

Целите, които се поставят:  

С предлаганите промени се актуализира текста на наредбата  във връзка с измененията 

на чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии, безвъзмездно предоставяне на имоти- 

общинска собственост за ползване от политически партии. 

 

Очаквани резултати от прилагането:  

Очакванията от настоящите изменения на Наредба за изменение на Наредба № 2  за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от 

Общински съвет Каварна, са за голяма прецизност по отношение на прилагането на  

отделните тестове. 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагането на наредбата  не се изисква допълнителен финансов ресурси заложени в 

бюджета. 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз : 

Наредба за изменение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество е подзаконов нормативен акт и съответствието 

му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото 

българско законодателство относимо към уредбата на тези обществени отношения. 
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                                                                                                                                    ПРОЕКТ: 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 

ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

 

Приета с Решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г., 

изменена с  Решение № 409 от 25.10.2017 г. на Административен съд – Добрич, 

в сила от 17.11.2017 г., изменена с Решение № 127 от 29.03.2017 г. на 

Административен съд – Добрич и Решение № 9251 от 06.07.2018 г. на Върховен 

административен съд, в сила от 06.07.2018 г.  

 

 

 

 

§ 1.  Глава III „Управление на имоти и вещи общинска собственост”   Раздел I: 

 „ Управление на имоти публична общинска собственост”  

 

1.В чл. 21 се правят следните изменения : 

 

2. В чл.21, ал.4 текста: „Размерът на наема се определя при условията на Закона за 

политическите партии“ се заменя с „Отдаването под наем е безвъзмездно”; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


