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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 
 
 
 

Д О К Л А Д  
 

от  Добри Стоянов Стефанов – Кмет на община Крушари 
 
 
Относно: Допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост  

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 С предлаганото допълнение на Наредба №8 в тарифата за определяне на 
начален размер на месечен наем за 1 кв. м. площ при предоставяне на помещения и 
терени- общинска собственост внасям предложение за добавяне на нов тип дейност и 
размер на месечен наем за „дрогерия”. 
 
1. Причини и мотиви за допълнение на настоящата Наредба са следните: 

Към настоящия момент на територията на Община Крушари няма дрогерия, която 
да обслужва нуждите на жителите на общината. В сега действащата Наредба №8 
липсва описание на подобен тип дейност, както и тарифа за определяне на начален 
размер на месечен наем за 1 кв. м. площ. Това ощетява,жителите на Общината, 
лишавайки ги от възможността да закупят необходимите им  продукти. Предвид 
обществено значимия характер на проблема, правя настоящото  предложение за 
допълнение на Наредба №8 в горецитираната част. 
 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганото допълнение на Наредба 

№8: 
Целта на заложените допълнения в Наредбата са свързани с облекчаване 

финансовите условия за отдаване под наем на имоти – общинска собственост в 
определени случаи и за определени цели от обществено значим характер, 
предоставяне на имот - общинска собственост, който да служи за дрогерия, явяваща 
се единствена за Община Крушари. От това произтича значимостта за нуждите на 
жителите на Община Крушари.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата с включените в нея 

допълнения: 
Очакваният резултат от допълнение на Наредбата е създаване на дрогерия в 

определен за целта общински имот, която да удовлетвори нуждите на населението в 
община Крушари. 

 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
      По прилагане на допълнението в Наредбата не са необходими допълнителни 
финансови средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Р 
България:  
Предлаганото допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за 

прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради 
което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от 
съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз. 
        На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 
допълнение следва да се публикува на интернет страницата на Община Крушари.  
 
 
 
        Предвид на гореизложеното, предлагам на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост Общински съвет Крушари да приеме следното 

 
 

Проект! 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
 

1.Общинският съвет с.Крушари приема следното допълнение на Наредба №8 в 
частта Приложение 1 - Тарифа за определяне на начален размер на месечен наем за 
1 кв.м. площ при предоставяне на помещения и терени-общинска собственост: 

а/ В раздел „IV.Услуги и производство”, „точка 4. Здравни” се създава нова 
„точка 4.6. Дрогерия” с начален месечен наем, както следва: 
 
Дейност Помещения в МС Помещения в ПмС и ПС Терени 
 І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
---------------------- ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
4.6.Дрогерия 1,00 0,90 0,80 0,80 0,70 0,60    
          

 
  2.Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно 
закона действия.         
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: /п/ 
ДОБРИ СТЕФАНОВ   
Кмет на Община Крушари 
 


