
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

            На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и 

Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

Изготвен e проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за  

реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат.  

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на 

Общински съвет - Кубрат или на е-mail: office@obskubrat.bg до 30-дни от датата на 

публикуване - 15.02.2021 г. в сайта на Общински съвет- Кубрат и Община Кубрат. 

Мотиви за приемане на изменението в Наредба №23 за  реда за получаване и 

управление на дарения от Община Кубрат: 

1. Причини, които налагат приемането на  промени в Наредбата: 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  общинските съвети приемат наредба, с която се определят условията и 

реда за получаване и управление на дарения от общините. На това основание със свое 

Решение № 35 от Протокол № 4 от 28.01.2016г.Община Кубрат е приела  Наредба № 23 

за реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат. 

В действащата наредба е уредено имотите, дарени на Община Кубрат се обявяват 

задължително за публична общинска собственост, което затруднява разпореждането с 

тях и генерирането на евентуални приходи за Община Кубрат, поради което е по-

целесъобразно  вида на дарените имоти за всеки отделен случай, да се актува според 

нуждите на общината и съгласно местоположението и вида на самия имот. 

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата: 

Целта на Наредбата е да се определи реда за получаване на дарения от страна на 

община Кубрат, като по този начин да се предотврати получаване на такива, които 

поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или променят политиката 

на Община Кубрат, да доведат до нарушения на законодателството и да доведат до 

имуществени загуби за общината. С приемане на Наредбата ще се осъществява контрол 

за даренията и по отношение на добрите нрави и морал. От друга страна ще се даде 

възможност за прозрачност по отношение на приемане и управление на даренията, на 

отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както 

и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството. Чрез 

публичния регистър за даренията ще се популяризира и стимулира дарителството. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата:  

За прилагане на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от 

Община Кубрат не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

  Постигане на социален ефект за гражданите. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Изменението на Наредбата не противоречи на норми с по-висока степен и на 

европейското законодателство.  



 

Проект!!! 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за 

получаване и управление на дарения от Община Кубрат , както следва: 

§ 1. Изменя ал.2  на чл.17 както следва:                                                                                                                           

Стар текст: 

  Чл.17. (1) Даренията на имоти в полза на Община Кубрат се приемат с решение 

от Общински съвет Кубрат, с което се приемат условията на дарението, ако има такива. 

(2) Имотите, дарени на Община Кубрат се обявяват задължително за 

публична общинска собственост. 

 

Нов текст: 

Чл. 17. (1) Даренията на имоти в полза на Общината се приемат с решение на  

Общинския съвет, с което се приемат условията на дарението, ако има такива. 

(2) С решението по предходната алинея задължително се определя и вида на  

собствеността. 

 

§ 2. Отменя: изписването цифром на годините от Образец 1 и Образец 2, 

неразделна част от Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от 

Община Кубрат. 


