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                                       М О Т И В И 
към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за 

общинската собственост 
  

 На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви 
представяме следните мотиви за приемане на проект за изменение и 
допълнение на Наредбата за общинската собственост, в частта на чл. 86 от 
същата, отнасяща се до определяне цената за учредяване правото на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през поземлени имоти, общинска собственост. 

1. Причини, които налагат приемането на предложението за 
изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост: 

• В досегашния текст на чл. 86 от Наредбата за общинската собственост 
липсва подробно описание на методиката, по която се определя цената за 
учредяване правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти, общинска 
собственост; 

• Необходима е санкцията на Общински съвет - Силистра, която да 
регламентира начина на определяне на цените, който към настоящия момент 
става с решение на комисия. 

2. Целите, които се поставят с предложението за изменение и 
допълнение на Наредбата за общинската собственост: 
 Регламентира прилагането на чл. 86 от Наредбата за общинската 
собственост във връзка с чл. 193, ал. 4 и чл. 210 от ЗУТ. 
 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
новото предложението за изменение и допълнение на Наредбата за 
общинската собственост: 
 За приемането на предложението за изменение и допълнение на 
Наредбата за общинската собственост, в частта на чл. 86 от същата, не се 
изискват допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането на предложението за 
изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост: 
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• по-добра нормативна уредба, с която се регламентира методиката за 
определя цената за учредяване правото на прокарване на отклонения от общи 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти, 
общинска собственост; 

• стимулиране на дребния и среден бизнес при реализиране на 
предприетите инвестиционни инициативи при прокарване на отклонения от 
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с по-голяма 
дължина през поземлени имоти, общинска собственост. 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

общинската собственост, в частта на чл. 86 от същата, не противоречи на 
разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и 
директивите на Европейската общност, имащи отношение към тази тематика.  

За допълнителна информация по изменението, предложения за промени 
и редакции на текста, може да се обръщате към инж. Елисавета Петрова – 
началник - отдел „Геодезия, кадастър и услуги” в Община Силистра на тел. 
086 816 252 или на и-мейл: mayor@silistra.bg. 
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