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О Б Я В Л Е Н И Е  
 

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ  
НА 

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

разпореждане с общинско имущество. 
 
 
 

М О Т И В И 
За допълнение на Наредба за реда за  

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

  
 1.Цели, които се поставят с проекта за допълнение на Наредбата. 

Целта на предлаганата промяна е да даде възможност на 
пенсионерските клубове от община Стражица да осъществяват социални, 
здравни и културни дейности и мероприятия, насочени към: 

• Подобряване социалните контакти на клубните членове, 
организиране на срещи с представители на общински и държавни 
институции, имащи отношение към проблемите на пенсионерите; 

• Изнасяне на здравни беседи и здравни консултации; 
• Организиране на художествена самодейност и участие в конкурси и 

фестивали на местно, регионално и национално ниво. 
Тъй като дейността на пенсионерските клубове е от обществен интерес, а 
средствата набирани от членски внос са ограничени и недостатъчни, 
предлагаме цена на кв.м. в размер на 0,01 лв.  
  

2.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата. 
 За прилагането на предлаганото допълнение в Наредбата не са 
необходими финансови средства. 
  

3.Очаквани резултати от приемането на проекта. 
 По добра регламентация и прозрачност. 
  

4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 Предлаганото допълнение на наредбата е подзаконов нормативен акт 
за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, 
което е в съответствие с цитирания Закон с правото на Европейския съюз. 
 
  



Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община 
Стражица предоставя на заинтересованите лица възможност в 14 дневен 
срок да направят своите предложения и становища до Председателя на 
общински съвет Стражица по Проекта за допълнение на Наредбата за реда 
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
Вашите предложения можем да получим: 

- По пощата, на адреса на Община Стражица: 5150 гр.Стражица, 
ул.”Дончо Узунов” № 5 

- По имейл: obstr@abv.bg  или postmaster@strazhitsa.e-gov.bg  
- На факс: 06161/2568 
- Чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и 

информация 
- Чрез кметовете и кметските наместници от общината. 

 
 
 
Инж.Детелина Борисова 
Кмет на Община Стражица 
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