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ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание проект за нова НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН. 

 

Мотиви за приемане на НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН: 

 

Причини, които налагат приемането на НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН 
Наредбата има за цел да стимулира дарителството в полза на Община Чирпан и 

нейните граждани, чрез създаване на прозрачни процедури за приемане и управление 

на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята 

на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер 

на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на Община 

Чирпан. 

2. Цели, които се поставят: 

Предложената за приемане от ОбС Чирпан Наредба има за цел да бъдат 

въведени ясни правила и ред за получаването и управлението на дарения от общината. 

Предложението е на основание ЗМСМА - чл.21, ал.1, т.14, и на чл. 1, ал.2, съгласно 

които общинските съвети приемат решения за създаване и за прекратяване на 

общински фондации и за управлението на дарено имущество. 

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

За прилагането на НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН не е необходимо 

разходването на допълнителни финансови или други средства. 

4.Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 Създадени точни и ясни правила и процедури за получаването и управлението 

на дарения от общината; 

 Уреждане на реда и условията за получаване на дарения, направени от 

физически и юридически лица в полза на Община Чирпан и нейни 

организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и 

използване на даренията и спазване на волята на дарителите. 

5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 



Настоящият проект на Наредба е подзаконов нормативен акт, който е в пълно 

съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и 

целите на националното и местно законодателство. 

 

Предварителна оценка на въздействието на НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

1. Основания за законодателна инициатива. 

Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет Чирпан за 

приемане на Наредбата е чл.21, ал.1, т.14 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от същия закон. 

2. Заинтересовани страни. 

Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на НАРЕДБА №6 ЗА 

РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА 

ЧИРПАН са физическите и юридическите лица, желаещи да извършат дарителство в 

полза на община Чирпан, като и самата Община Чирпан. 

3. Анализ на разходи и ползи. 

За прилагане на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс.  

4. Административна тежест и структурни промени. 

С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в общинска администрация 

Чирпан. Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен 

експертен ресурс за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата. 

5. Въздействие върху нормативната уредба. 

Приемането на Наредбата не води до последващи промени на други нормативни 

актове, за които законодателна инициатива има Общински съвет Чирпан. 

 

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.14 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет - Чирпан: 

 

         1. Приема НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………… 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

Общински съветник  

 

 

 

 


