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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 за 

получаване и управление на дарения от Община Чирпан. 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагаме на Вашето внимание за приемане Наредба за изменение и допълнение на  

Наредба № 6 за получаване и управление на дарения от Община Чирпан. 

 

Причини, налагащи приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 

за получаване и управление на дарения от Община Чирпан. 

 

Наредба № 6 за получаване и управление на дарения от Община Чирпан е приета с 

решение № 49 / 30.01.2020 г. на Общински съвет – Чирпан.  

Съгласно чл.17, ал.2 от Наредба № 6 за получаване и управление на дарения от Община 

Чирпан – „Имотите, дарени на Община Чирпан, се обявяват задължително за публична 

общинска собственост.” 

В чл.3 от Закона за общинската собственост изрично са  уредени видовете общинска 

собственост (публична и частна) и начина за определянето им. Посочената разпоредба от 

Наредба №6 за получаване и управление на дарения от Община Чирпан противоречи на 

императивната норма на чл.3 от Закона за общинската собственост.  

В тази връзка е необходимо синхронизиране на разпоредбите на  Наредба № 6 за 

получаване и управление на дарения от община Чирпан със Закона за общинската 

собственост, който е нормативен акт от по-висока степен. 

 

Цели, които се поставят.  

 

 Актуализиране и синхронизиране  на подзаконовата нормативна база, уреждаща 

обществените отношения във връзка с получаване и управление на дарения от Община 

Чирпан; 

 Привеждане на местната наредба в съответствие със Закона за общинската 

собственост. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

 

За прилагането на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 за получаване и 

управление на дарения от Община Чирпан не са необходими допълнителни финансови 

средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

 

Очаквани резултати от прилагането: 

 



 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински съвет – 

Чирпан; 

 синхронизиране на местната наредба в нормативните актове от по-висока степен; 

 изменение на текстове, създаващи неяснота в прилагането на местното 

законодателство. 

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

 Настоящият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 

за получаване и управление на дарения от Община Чирпан е подзаконов нормативен акт, 

поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 за получаване и управление на 

дарения от Община Чирпан е публикуван на 06.01.2023 г., на интернет страницата на Община 

Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и становища 

по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на Общински съвет – 

Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по предложения проект на 

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 за получаване и управление на дарения 

от Община Чирпан. 

 

 Предлагаме на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за получаване и 

управление на дарения от Община Чирпан, както следва: 

 

§ 1. Чл.17, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:  

 

„Видът на собствеността  на  дарените имоти на Община Чирпан се определя съгласно 

разпоредбите на чл. 3 от Закона за общинската собственост.” 

Стар текст: чл.17, ал.2  - Имотите, дарени на Община Чирпан, се обявяват 

задължително за публична общинска собственост. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  
Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувал: …………………………. 

Иванка Петрова 
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