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Д О К Л А Д 

от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

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

община Първомай. 

 

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение, следва да се приеме на 

основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и на основание  чл. 7, ал. 

2, чл.8 от Закон за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

1. Причини, налагащи приемането на Наредбата за изменение и 

допълнение:  

 

Причините, които налагат изменението и допълнението на някои от 

съществуващите текстове на Наредбата, произтича от необходимостта за актуализиране 

и привеждане в съответствие с нормативните актове от по-висока степен - Закона за 

общинската собственост, Закона за политическите партии, Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и Закона за концесиите, които са обвързани с 

направените констатации от Сметна палата, изложени в Одитен доклад № 0500300720, за 

извършен одит за съответствие при управлението и разпореждането със имоти - 

общинска собственост в Община Първомай за периода 01.01.2018г. до 31.12.2019г..  

Резултатите, които се очакват от приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Първомай е привеждане в съответствие с нормативните актове от 

по-висока степен и  изпълнение на препоръките изложени в одитен доклад от Сметна 

палата.  

С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай 

се цели цялостно синхронизиране с изменените нормативни актове от по-висока степен. 

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай 

не са необходими финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на община 

Първомай. 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай е 

създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно 

самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на 
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Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния 

нормативен акт (Закон общинската собственост) с тях. 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) е 

извършена оценка на въздействието на проекта за изменение и допълнение на 

подзаконовия нормативен акт. 

    Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 

съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредба за изменение и 

допълнение. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, проектът е публикуван на 17.06.2022г. за публично обсъждане на 

Интернет страницата на Община Първомай. Заинтересованите граждани и юридически 

лица могат да изразят мнение и да представят становище по така предложеният проект 

на нормативен акт в 30 - дневен срок от публикуването му на сайта на общината.  

Справката по чл. 26, ал. 5 от ЗНА ще отрази постъпилите предложения и 

становища (ако има такива),  като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата 

на община Първомай и допълнително предоставени, на Общински съвет на община 

Първомай,  преди гласуване на настоящото решение. 

 

По-пълно разяснение на предложените текстове в Наредбата са изложени в 

Мотивите към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай. 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ  

Кмет на Община Първомай 

 


