
     Приложение към Решение № 109/28.05.2020 г. 
     
 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО 
 
§ 1. В чл. 43 се създава нова ал. 3 със следния текст: 
(3) Движимите вещи, предназначени за здравни, културни, образователни, 

просветни и социални заведения от общинско значение се управляват от 
ръководителите на тези заведения, на които са предоставени за ползване.  

§ 2.Чл. 44, се изменя както следва: 
Чл. 44. (1) Движимите вещи – общинска собственост, могат да се предоставят 

за безвъзмездно управление при условията и по реда на чл. 14 от тази Наредба. 
(2) Движими вещи - общинска собственост, дефинирани в т.10.1 и т.10.2 на 

Тарифата Приложение 1 към тази Наредба, се отдават под наем без търг или конкурс, 
по цени определени по т.10 от същата. 

(3) Движими вещи се отдават под наем, на лица осъществяващи здравни, 
образователни, социални дейности или услуги от общ икономически интерес за 
задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, при определяне на 
наемна цена от лицензиран оценител. 

(4) За движимите вещи, находящи се в обекти – общинска собственост, 
отдадени под наем, наемателите заплащат наемна цена, съгласно Тарифа Приложение 
№ 1 от тази Наредба. 

(5) Движимите вещи се отдават под наем от кмета на общината, със заповед и 
договор.  

§ 3. В Приложение 1 към НРПУРОИ „ТАРИФА за определяне на начални или 
наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински недвижими 
имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд“ се прави 
следната промяна: 

1. т. 10.1 от таблицата придобива следната редакция: 
 

10.1 Мебели, обзавеждане, 
електроуреди, 
съоръжения и  
оборудване 

3% от балансовата стойност на активите; 
 

 
 

 § 4. Настоящата Наредба влиза в сила считано на 10.06.2020 г. 
 
 § 5. Наредбата е приета с Решение № 109, взето с протокол № 6 от 28.05.2020 г. 
на Общински съвет – Габрово. 

 
 
 
 

 


