
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаеми граждани и заинтересовани лица, предоставяме на вашето внимание проект 

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

разпореждане с общинско имущество на община Първомай и мотиви за приемането ѝ. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 

30 дни, Община Първомай чрез настоящото публикуване за обществена консултация, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, 

възражения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

Първомай. Предложенията, възраженията и становищата  могат да се депозират в 

Информационния център за обслужване на граждани на адрес гр. Първомай, ул. „Братя 

Миладинови - юг” № 50 или на електронен адрес: obaparv@parvomai.bg 

 

Вносител: Николай Митков - кмет на община Първомай 

 

МОТИВИ 

Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

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

 

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

е важен подзаконов нормативен акт, приет от Общински съвет Първомай в изпълнение на 

законовата разпоредба на чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), разработена 

при спазване на принципите, правилата и процедурите по ЗОС. 

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 с имоти 

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

 

2. Цели, които се поставят. 

Закона за общинската собственост, Закона за политическите партии, Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за концесиите, като нормативни 

актове от по-висока степен и изпълнение на Одитен доклад № 0500300720 за извършен одит за 

съответствие при управлението и разпореждането на общинската собственост в Община 

Първомай за периода 01.01.2018г. до 31.12.2019г. от Сметна палата, което ще доведе до 

нейното по-ефективно и прозрачно управление.   

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата. 

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.  

 

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

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.  
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5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

   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 Европейската общност, 

свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (Закон 

общинската собственост) с тях. 

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

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

подзаконовия нормативен акт изцяло се привежда в съответствие с нормативните актове от 

по-висока степен, като спазват основните принципи на Закона за нормативните актове и тези 

на европейското законодателство.   

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. 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за 

изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Първомай, е публикуван на 17.06.2022 г. 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 отразява 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, от 

вносителя, преди вземане на решение. 

 

      6. Правни основания. 

      Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

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

следва да се приеме на основание чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, 

ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс, чл. 21 ал.1 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост.  

 

      7. Принципи:  

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай, са 

спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 

 

      Принцип на необходимост – привеждане в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен и  изпълнение на препоръките изложени в Одитен доклад №0500300720 от 

Сметна палата.  

   Принцип на обоснованост – привеждане на нормативната база на община Първомай в 

съответствие със Закона за общинската собственост и осигуряване на по-ефективно и 

прозрачно управление на общинската собственост.  

   Принципите на предвидимост и откритост – проектът с мотивите и предварителните 

оценки на въздействието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай, са 

публикувани на интернет страницата на община Първомай за навременно информиране и 

предоставяне на становища и предложения от заинтересованите групи.  

   Принцип на съгласуваност – проектът на Наредба за изменение и допълнение на 



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

Община Първомай с мотивите, чрез интернет страницата на община Първомай, публично са 

предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид направените в хода 

на обсъждането становища и предложения.  

 

   Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - предлаганата 

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

разпореждане с общинско имущество на Община Първомай не е в противоречие със закона и е 

в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 

 Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

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

 

 

 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ …….. /П/………….. 

Кмет на Община Първомай 

 

 


