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ПРОЕКТ 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския 

поземлен фонд 

 
(Приета с Решение №171/20.09.2012 г., пр. №12; Доп. с реш. №389/25.09.2013г., пр. 

№24; Изм. и доп. с реш. №416/25.10.2013г., пр. №26 на Общински съвет-Айтос) 

 

 

§ 1. В чл.9 се прави следното изменение: Създава се нова ал.7 с текст: „За 

обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, се определя парична 

гаранция в размер на една годишна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди 

сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора, се 

освобождава, като не се начислява лихва.” 

§ 2. В чл.11 се прави следното изменение:  

1. ал.1 – придобива следната редакция: „Мерите и пасищата – общинска собственост 

се отдават под наем или аренда в съответствие с разпоредбите на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)”. 

2. ал.2 се отменя. 

3. ал.3 се отменя. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и 

разпореждане със земи от общинския поземлен фонд влиза в сила от ................ год. 
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М О Т И В И 
КЪМ 

ПРОЕКТА НА  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския 

поземлен фонд 
 

 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

В процеса на работа с до сега действащата Наредба за стопанисване, управление и 

разпореждане със земи от общинския поземлен фонд бяха констатирани определени 

неточности. Също така беше установено, че определени моменти в процедурите по 

управление и разпореждане със земеделските земи не са уредени и не съответстват на 

промените в действащото законодателство, както и на препоръките от одитен доклад на 

Сметна палата №0200001114 за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г.  

Във връзка с осъщественият одит на Община Айтос, който е проверил действащата 

нормативна база, касаеща общинското имущество, одитната комисия е отправила  препоръка 

касаеща размера на гаранцията, внасяна при сключване на договор за наем/аренда на 

земеделска земя, а именно „да се определи размер на гаранцията за изпълнение на 

договорите при отдаване под наем на земеделски земи, за които се определя годишна наемна 

цена по реда на НСУРЗОПФ.”
 
 

На следващо място с ДВ бр.38 от 2014г. е изменен чл.37”и” и следващите от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ отдаването под наем на 

мерите и пасищата от общинския поземлен фонд. Към настоящия момент няма приет 

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ППЗСПЗЗ), което затруднява  изпълнението на законовите задължения на общинска 

администрация. 

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

Целта на наредбата е да уреди обществените отношения, свързани със стопанисването, 

управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. Същата регламентира 

права и задълженията, както на физическите и юридически лица, така и права и задължения на 

общинската администрация и на общинския съвет. 

Същевременно, като подзаконов нормативен акт Наредба за стопанисване, управление 

и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд има за задача да конкретизира 

неуредени от закона обществени отношения. С така предложените изменения и допълнения в 

наредбата се създава една по-голяма яснота, точност и прозрачност в отношения, свързани 

със стопанисването, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, 

запълнени са съществуващи до сега празнини, прецизирани са съществуващи до сега норми. 

По този начин в най-голяма пълнота се осъществява основната цел на наредбата за пълно, 

ясно и законосъобразно регламентиране на обществените отношения в тази сфера.  

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: 

Уреждане на обществените отношения, свързани със стопанисването, управление и 

разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в по-голяма пълнота и прецизност.  

4.Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 
         За прилагане на новата уредба не са необходими финансови и други средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България: 

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя.  


