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ОТНОСНО: Наредба за изменение на  
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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Предлагам на вниманието Ви,   проект за прецизиране текстове от  

Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с  общинско 
имущество. 
 
 

МОТИВИ: 
 

 С Решение № 441 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Шумен е 
прието изменение и допълнение на  Наредба за провеждане на публични 
търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и 
разпореждане с  общинско имущество.  

Предвид това, че след приемането на Наредбата през 2008г., 
голяма част от едноличните общински дружества бяха преобразувани в 
общински предприятия, с изменението на наредбата от месец юни се 
предвиди възможност общинските предприятия и обслужващите звена, да 
провеждат процедурите за публичен търг или публично оповестен конкурс 



за отдаване под наем на имоти или части от имоти общинска собственост, 
които са им предоставени за управление. Тази възможност се налага да 
бъде прецизирана с оглед на възникнали въпроси при провеждане на 
конкретни  процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти 
публична общинска собственост, предоставени за управление на 
юридически лица и структури, включително училища, културни 
институти, обслужващи звена и други на общинска бюджетна издръжка. 

Във връзка с изложените мотиви,  предлагам Общински съвет – 
Шумен вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Шумен 

приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за провеждане 
на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под 
наем и разпореждане с  общинско имущество, приета  с Реш. 198 от 
25.09.2008 г. на Общински съвет – Шумен,  както следва: 

§1. Чл.1 се изменя така: 

„Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за организацията 
и провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси за 
предоставяне под наем и разпореждане с  общинско имущество.  

(2) Публичните търгове и публично оповестените конкурси за 
предоставяне под наем на имоти – публична или частна общинска 
собственост и за разпореждане с движими вещи се организират и 
провеждат кмета на общината или съответно от управителния орган на 
лицето, на което е предоставено управлението –  управителя, съответно  
директора на: 

1. търговски дружества с общинско имущество; 

2. общински предприятия; 

3. юридически лица и структури, включително училища, културни 
институти, обслужващи звена и други на общинска бюджетна издръжка. 

(3) Публичните търгове и публично оповестените конкурси за 
разпореждане с имоти частна общинска собственост се организират и 
провеждат кмета на общината, освен ако с решение на общинския съвет е 
предвидeно друго.” 



§2. Чл.5. (1) се изменя така: 

 „В изпълнение на решението по чл. 4 лицето, на което е предоставено 
управлението на съответното имущество – публична или частна общинска 
собственост, издава заповед за организацията и провеждането на търга.”   

§3. Чл.20. (1)  се изменя така: 

„  В изпълнение на решението по чл. 4 лицето, на което е предоставено 
управлението на съответното имущество – публична или частна общинска 
собственост, издава заповед за организацията и провеждането на 
конкурса.”  
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