
 
Обявяване  на Мотиви /доклад/ за изменение на   

Наредбата на Община Стражица за реда на придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество 

По реда на  чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 30 дни, Община Стражица   чрез настоящото публикуване предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища до Председателя на общинския съвет по предлагания проект за 
изменение на наредбата. 

 
 
 

МОТИВИ: 
1. Причини налагащи изменението на Наредбата. 

Необходимо е актуализиране на цената за предоставяне право на ползване за 
устройване на пчелини върху земя от ОПФ и ОГФ в действащата Наредба на Община 
Стражица за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и превеждането й съгласно пазарните условия. 
При процедура по отдаване на имоти с начин на трайно ползване-пасище, мера в 
землището на община Стражица, оценката за право на ползване извършена от 
независим оценител е определила цена 55 лв/дка., която е над два пъти по-висока от 
цената в действащата наредба. 
Също така с измененията на чл. 37п  от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ДВ 42 и 55 от 2018г./ се въвежда специален ред за предоставянето 
право на ползване за устройване на пчелини върху пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд, поради което те трябва да бъдат изключени от разпоредбата 
на чл.58, ал. 6 от горепосочената наредба  

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата. 

- Актуализиране на цена в наредбата, съгласно пазарните условия; 

- Наредбата да е съобразена с измененията на чл. 37п  от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи. 

3. Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата. 

За прилагането на Наредбата не са необходими финансови средства. 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата. 

Управление на собствеността в унисон с целите на ЗОС и ЗСПЗЗ.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Изменението на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество не е в противоречие с правото на Европейския съюз.  
 

РУМЕН ПАВЛОВ 
Кмет на община Стражиа 


