
 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 
ИМУЩЕСТВО, , приета с Решение № 214 от 17.12.2008 год. / изменена и допълнена с Решение № 246 от 25.02.2009 
година,Решение 335 от 29.09.2009 година, Решение № 350 от 29.10.2009 година, Решение № 352 от 29.10.2009 година, Решение № 400 от 
29.01.2010 година, Решение № 410 от 24.02.2010 година, Решение 428 от 28.04.2010 година, Решение 448 от 28.06.2010 година, Решение 
458 от 29.07.2010 година, Решение № 34 от 28.12.2011 година, Решение № 72 от 28.03.2012 година, Решение № 100 от 24.04.2012 година, 
Решение № 196 от 30.10.2012 година, Решение № 255 и 258 от 11.02.2013 година, и Решение № 319 от 24.06.2013 година, Решение № 362 
от 30.09.2013 година, Решение № 630 от 30.04.2015 година/   
 

§ 1. В чл.12 да отпадне текста „и Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки” . 

§ 2. В чл.15 да се направи нова редакция  ал.2, като  думата „ползване” в края на 

изречението се заменя с „управление” и текста да придобие следния вид:  

„Ръководителите на юридическите лица и на звената  на общинска бюджетна 

издръжка управляват предоставените им безвъзмездно от Общинския съвет 

имоти за управление.” 

§ 3. В чл.16, ал.3, изречение второ да отпадне текста „и за ползване”.  

§ 4. В чл.17, ал.2 текста „за безвъзмездно управление”  да се замени с „безвъзмездно 

за управление”. 

§ 5. В чл.27, ал.2 да се направят следните изменения и допълнения: 

1.1.Да отпадне  т.3 

1.2.Досегашната т.4 да  стане  т.3 

1.3. Да се добавят  нови т.4, т.5 и т.6: 

-  нова т.4 със следния текст: „За стопанска дейност І зона – 350 лв./дка”;  

- нова т.5 със следния текст: „За стопанска дейност ІІ зона – 320 лв./дка” и 

-  нова т.6 със следния текст: „За стопанска дейност ІІІ зона – 300 лв./дка”  

§ 6. В чл. 79, ал.1 и ал.2, сумата 700,00 лв. да стане 2000,00 лв. и в ал.2 текста „под 

700,00 лв.” да стане  „до 2000,00 лв.”  

§ 7. В чл.119, ал.1, т.3 преди точката да се допълни „на кандидатите”.  

§ 8. В чл.124, ал.1, в текста на изречение първо „и” се заменя с „или”. 

§ 9. В чл.125, ал.1 да отпадне текста „и следва да заплатят наново депозит за участие в 

търга” и се добавя „включително и внесения депозит”.  

§ 10. В чл.127, ал.3 отпада текста „има право да”. 

. 

ВНОСИТЕЛ:  

 

ИНЖ. ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 


