
МОТИВИ 

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

            1.Причини, които налагат изменението  и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с  общинско имущество : 

                  

Към настоящият момент в действащата Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество не са регламентирани реда и 

условията  за   отдаване  под наем    на  части от имоти, предоставени за управление на 
училища, детски градини и обслужващи звена, съгласно  изискванията на чл. 8 ал. 4 от 
Закона за общинската собственост тъй като  разпоредбите на чл. 14 ал.1 и ал.2 от  
Наредбата бяха отменени  с решение № 711/20.04.2016г. по адм. дело № 136 на 
административен съд Бургас потвърдено с решение № 14410 / 22.11.2018 г. на ВАС.  

 Същевременно в общинска администрация е постъпило заявление от  директора 
на  СУ „Никола Й. Вапцаров“ и от Председателя на училищното настоятелство, от 
което се установява,   че  е   налице  интерес  от  почасово ползване  на  части от имоти 

предоставени за управление на училища, детски градини с цел организиране на 
курсове, които допринасят за развитието на образователните, творческите и спортните 
способности на децата. 
             За да бъдат удовлетворени тези искания следва да се приемат правила,   по 

които  могат  да се предоставят  на трети лица за временно възмездно ползване само в 
определени часове за педагогически услуги, художествено – творческа дейност и спорт 
при условие, че ползването няма да пречи на учебният процес, което също налага  
допълнение на наредбата в тази и част.  
            Почасовото възмездно ползване, ще даде възможност, на училищата  които са 
първостепенни разпоредители с бюджетни средства, да генерират приходи към 

бюджета си.    

 Ще даде възможност в училищата да се провеждат повече извънучебни 

дейности, което от своя страна  ще допринесе за развитието на образователните, 
творческите и спортните способности на децата. 

 

2. Цели, които се поставят: Създаване на правила,  с които  да се регламентира 
редът, начина и условията за почасово отдаване под наем без тръжна процедура на 
помещения в училища, детски градини и обслужващи звена и да се осигури 

законосъобразно уреждане на отношенията при предоставянето им на трети лица. 
 

3. Финансови средства за прилагането на Наредба за  допълнение на Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не са 
необходими. 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: Привеждане на 
наредбата в съответствие  със Закона за общинската собственост. Предоставяне на 
възможност за провеждане на извънучебни дейности, които допринасят за развитието 

на образованието, художественото творчество, спорта и културата на подрастващото 

поколение.   



 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България:  Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е 
съобразен с нормативните актове от  по-висока степен, които от своя страна са в 
съответствие с Европейското законодателство. 

 

 

ВНОСИТЕЛ  

ВАСИЛ ЕДРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  

 


