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ОТНОСНО: изменение на Наредба за реда на придобиване, управление и разпо-

реждане с общинско имущество  

 

 

Дами и господа общински съветници, 

 

 

В Административен съд – Силистра е получен протест вх. № 1092 от 

19.10.2017 г. на прокурор от Окръжна прокуратура Силистра за незаконосъобраз-

ност на разпоредбата на чл. 55, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управ-

ление и разпореждане с общинско имущество, като с разпореждане № 735 от 

27.10.2017 г. същият е насрочил за 06.12.2017 г. съдебно заседание. Касае се за 

противоречието на текста от наредбата, регламентиращ заплащане на режийни 

разноски при разпоредителни сделки с общински имоти, които се определят като 

% от стойността на имотите, на чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, който 

посочва принципите на определяне на таксите при предоставяне на услуги от об-

щината, а именно: възстановяване на пълните разходи на общината по предоста-

вяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и 

повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при оп-

ределяне и заплащане на местните такси. Т. е. за извършването на администра-

тивните услуги по разпореждане с общинско имущество следва да се заплащат 

такси, определени по Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Кайнарджа. 

Действително такова несъответствие съществува и е необходимо да бъде 

премахнато, като всички текстове в наредбата, съдържащи текстове с думите „ре-

жийни разноски” бъдат отменени или изменени – това са чл. 55, т. т. 2 и 3 и чл. 62, 

ал. 2, а всички разходи, в т. ч. и за пазарната оценка се включат в таксата.  

В съответствие със Закона за нормативните актове, проекта за изменение на 

наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Кайнарджа на 

06.11.2017 г. 

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 



На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с 

чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс приема следните изменения на 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-

щество: 

1. В чл. 55, т. 1 текста „като стойността на разходите, направени от об-

щината за изготвяне на пазарните оценки се включва в цената на имотите и 

вещите, предмет на разпореждане” се заличава; 

2. В чл. 55, т. 2 текста „2 (две) на сто режийни разноски върху стойността 

им, при замяна - върху стойността на по-скъпия имот, при делба - върху да-

нъчната оценка на придобития имот, а при учредяване на право на ползване 

– върху данъчната оценка на имота” се заменя с текста „такса, определена по 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги в Община Кайнарджа”; 

3. В чл. 55, т. 3 се отменя; 

4. В чл. 62, ал. 2 текста „режийни разноски” се заменя с текста „таксата, 

определена по Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Кайнарджа”. 
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