
 
 

ПРОЕКТ 
 

за изменение и допълнение на Наредба №2  за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост 

 

СЪОБЩЕНИЕ: 

     Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 
законоустановения срок от 30 дни, Община Маджарово чрез настоящото публикуване 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения 
и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: madjarovo@abv.bg,  или в 
деловодството на Община Маджарово, ул. „Петър Ангелов” № 1 
 

МОТИВИ  към настоящия проект: 
 
1. Причини, които налагат приемането: 
Новите разпоредби на чл.302, чл.303, чл.304 и чл.305 от Закона за предучилищното и 
училищното образование (ЗПУО) изискват осъвременяване на Наредба №2, приета от  
Общински съвет - Маджарово.    
 
2. Цели, които се поставят: 
Актуализиране на наредбата, издадена на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), в духа на новите разпоредби на раздел II, чл.302, чл.303, чл.304 и 
чл.305  от ЗПУО. 
 
3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 
такива: 
Урегулиране на обществените отношения, свързани с общинското имущество в сферата 
на образованието. 
Постигане максимална актуалност на текстовете на наредбата и премахване на 
противоречията с нормативните актове от по-висока степен.  
 
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Проектът за изменение на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинска собственост не противоречи на правото на Европейския съюз. Този проект е 
в съответствие с разпоредбите на раздел II, чл.302 – 305 от новия Закон за 
предучилищното и училищното образование (обн.ДВ бр.79 от 13.10.2015 г.).  
 

        С оглед изложеното и на основание чл.26, ал.2 от ЗНА, с настоящите мотиви 
предлагам на Вашето внимание следния ПРОЕКТ за изменение и допълнение на 
Наредба №2 за придобиване, управление  и разпореждане с общинска собственост: 

         На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет  - Маджарово 
извършва следната промяна в Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане 
с общинска собственост: 

          В ”ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ”/ РАЗДЕЛ  1 УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ 
се добавят следните нови членове: 



 
 

 
              Чл.19а (1) Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на 
общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са 
публична общинска собственост. 

(2) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за 
общинско имотите - публична държавна собственост, предоставени на училището 
преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на 
територията на която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а 
вещите - държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща 
училището. 

(3) Имотите и вещите по ал. 2 се предоставят за управление на училището, 
което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на 
образователния процес, без да променят предназначението си. 
               (4) Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 2, е извън 
територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за 
обявяване на училището за общинско общината приобретател предоставя имотите за 
управление на финансирани от нея училища. 

(5) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за 
държавно имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за 
държавно, преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се 
ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението 
си. 
              Чл.19б (1) Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и 
центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със 
статут на частна общинска собственост. 

(2) Придобитите безвъзмездно  от общинските училища, детски градини и 
центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както 
имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на 
училището, детската градина или центъра. 
              Чл.19в (1) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на 
закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и 
центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, 
социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, 
Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. 

(2) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или 
преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за 
подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването 
им за дейностите по ал.1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно 
изпълнение на следните условия: 

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от 
използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; 

2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, 
изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; 

3. населеното място е с население под 5 хиляди души. 
 

 
   
                                                                                                     Вносител: 

                                                                                            инж.Милко Армутлиев 
  Кмет на община Маджарово 
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