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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 197 

Протокол № 19 от 05.05.2017 година 

ОТНОСНО:   Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински 
съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Кричим, приета с Решение № 121, взето с протокол № 17 от 05.03.2009 год. 
на Общински съвет при община Кричим. 
Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим. 
Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност; ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за нормативните актове, във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в изпълнение на чл. 8, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет при община Кричим, 

ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, 
както следва:    

§ 1. Изменя чл. 4, както следва:
„чл. 4. /1/ Кметът на общината изготвя и предлага за приемане от Общинския 

съвет стратегия за управление на общинската собственост, за срока на мандата си. 
/2/ Стратегията по ал. 1 определя политиката за развитие на общинската 

собственост и стопанската дейност на общината и се изготвя в съответствие с 
изискванията на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост; 

/3/ В изпълнение на стратегията по ал. 1, ежегодно кметът на общината изготвя и 
внася за приемане от Общинския съвет, годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите, общинска собственост, която се приема най-късно до 
приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде 
актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на 
общинския бюджет. Програмата съдържа данните по чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и се изготвя в съответствие с приоритетите и мерките за 
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общински публично-частни партньорства заложени в Програмата за реализация на 
общинския план за развитие на община Кричим. 

/4/ Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 3, се обявяват на населението чрез 
публикуване в един местен вестник и на интернет страницата на общината, а промените 
в тях се публикуват на интернет страницата на общината и се обявяват на таблото в 
сградата на общинската администрация. 

/5/ Ежегодно до 31 януари кмета на общината съставя и представя пред 
Общинския съвет отчет за предходната година за изпълнението на Програмата за 
управление и разпореждане с общинската собственост, за състоянието на общинската 
собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.“ 

§ 2. Изменя чл. 16, ал. 1, както следва:
„чл. 16, ал. 1. Свободни имоти или части от имоти – публична общинска 

собственост, с изключение на обектите подлежащи на концесиониране, могат да се 
отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до 10 години. Части от 
имоти – публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда 
на чл. 12 от ЗОС, се предоставят при условие, че наемането им не пречи на дейността 
на лицата, които го управляват.“

§ 3. Изменя чл. 20, ал. 1, както следва:
„Чл. 20, ал. 1. С решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти - 

частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на 
общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се 
отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности 
за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. По този ред на търговски 
дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за 
временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и 
други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата 
инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.“ 

§ 4. Изменя чл. 20, ал. 3, както следва:
„Чл. 20, ал. 3. Срокът на наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-

дълъг от 10 години.“ 

§ 5. Изменя чл. 21, ал. 1, както следва: 
„чл. 21, ал. 1. Отдаването под наем на терени – общинска собственост, за 

поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, се извършва 
възоснова на схема одобрена от главния архитект на общината, след решение на 
общинския съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при 
условията и реда на Глава осма.” 

§ 6. Отменя чл. 21, ал. 2.

§ 7. Изменя чл. 23, ал. 1, както следва: 
„Чл. 23, ал. 1. Предоставяне на помещения за нуждите на общинските 

ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 от 
Закона за политическите партии, се извършва без провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс, със заповед за настаняване под наем на кмета на 
общината. При наличие на подходящи свободни помещения, същите могат да се 
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отдават по този ред и на общинските ръководства на политически партии по чл. 31, ал. 
2 от ЗПП. ” 

§ 8. Изменя чл. 23, ал. 2, както следва: 
„Чл. 23, ал. 2. Размерът на наемната цена за помещенията по ал. 1 се определя в 

съответствие с чл. 32, ал. 1 от ЗПП, в размер на амортизационните отчисления, като 
към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива.” 

§ 9. Изменя чл. 23, ал. 3, както следва: 
„Чл. 23, ал. 3. Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до 

кмета на общината от ръководството на политическата партия или упълномощено от 
него лице и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията, 
установяващи възможностите й за плащане на наема. При наличие на помещения, 
кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва 
договор за наем със срок до обявяване на резултатите от следващите парламентарни 
избори.” 

§ 10. Изменя чл. 24, ал. 1, както следва: 
„Чл. 24, ал. 1. Предоставянето на помещения за нуждите на общинските 

ръководства на синдикални  организации се извършва без провеждане на публичен търг 
или публично оповестен конкурс, със заповед за настаняване на кмета на общината. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, приета с 
Решение № 121, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009г., изм. с Решение № 266, взето с 
Протокол № 38 от 21.02.2011г. на Общински съвет при община Кричим, е приета с 
Решение № 197, взето с протокол № 19 от 05.05.2017 година, и влиза в сила от датата 
на влизане в сила на решението за приемането й. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


