МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ,
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
I. Причините, налагащи промените в цитираната наредба, са
предоставяните от Община Иваново услуги да съответстват и да се
синхронизират с нормите на действащото законодателство.
След последното изменение на Наредба № 10 за реда на придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, в
Община Иваново постъпи писмо с вх. № 06-01-63/ 09.03.2020 г. на
Областния управител на Област Русе относно предложение за изменение на
Наредба № 10. След извършена проверка на Решение № 69/20.02.2020 г. на
Общински съвет – Иваново, с което е приета Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10, областният управител е установил наличие на
текстове от наредбата, които не са в синхрон с нормативни актове от повисока степен.
След като се запознах с изложените в горепосоченото писмо констатации
относно противоречието на някои разпоредби с такива на нормативни
актове от по-висока степен, установих нужда от изменение на чл. 13 и чл. 33
от Наредбата, чиито редакции следва да се съобразят с разпоредби от Закона
за наследството, Закона за устройство на територията и Закона за
собствеността.
На първо място в действащата редакция на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата е
регламентирано, че Общината придобива право на собственост върху имоти
и вещи при липса на наследници на физическо лице, при отказ на всички
наследници да приемат наследството или при изгубване на правото на
всички наследници да приемат наследството, съгласно ЗН. Според
областния управител цитираната разпоредба е неточна и непълна,
доколкото същата предвижда придобиването на всякакъв вид вещи, а
всъщност предметът на наследство, което е допустимо да бъде получено от
община е ограничен с разпоредбата на чл. 11 от Закона за наследството.
Следва да бъдат изброени видовете вещи, които подлежат на придобиване
по наследство от Община Иваново - движимите вещи, жилищата, ателиетата
и гаражите, както и парцелите и имотите, предназначени предимно за
жилищно строителство, които се намират на нейна територия. Изброяването
на вещите ще предотврати неправилното тълкуване на нормативния акт и
ще даде по-голяма яснота относно кои вещи могат да се наследяват от
Общината. В следващите алинеи на чл. 13 от Наредбата се регламентира
процедурата по приемане на наследство. На основание горепосочения член
от Наредба № 10, кметовете на кметства дават информация за имотите и
вещите, които могат да се наследят от Общината, след което се изготвя
доклад от служител на Общинска собственост и кметът на общината издава

заповед за актуване на имота или заприходяването на движимите вещи.
Съгласно правната теория и наложената практика Общината приема
наследство само по опис по аргумент на чл. 61 от Закона за наследството с
цел ограничаване на обема на отговорността й. Тази разпоредба следва да
бъде изменена така, че да регламентира ограничението за приемане на
наследство по опис.
На второ място в чл. 33 на Наредбата се определя реда за изземване на
недвижим имот след като е изтекъл срока по чл. 67 от Закона за
собствеността. Съображението на областният управител е, че самото
изтичане на давностния срок не може да бъде основание за издаване на
заповед за изземване, защото давността не се прилага служебно и следва да
има позоваване от страна на суперфициента. Освен това е удачно самото
производство да започне след уведомяване на суперфициара и
осигуряването на срок за доброволно предаване владението върху вещта.
Процедурата следва да се реализира само при липсата на пречки за
прилагането на чл. 67 от ЗС, като тук спада ограничението на § 11 от ПР на
ЗУТ, според който петгодишен давностен срок не тече и не се прилага
когато правото на строеж е получено като обезщетение за отчужден
недвижим имот. От тук следва, че производството по изземване при
нереализирано право на строеж трябва да се съобрази с момента на
изтичането на давността за суперфициара и ограничената приложимост на
чл. 67 от ЗС.
Предвидените изменения и допълнения целят синхронизиране на
разпоредбите на Наредбата с такива на по-висши нормативни актове, както
и недопускане възможността за различно тълкуване на подзаконовия
нормативен акт.
II.
средства.

За прилагането на новата наредба не са необходими финансови

III. Очакваните резултати от прилагането на актуализирания
вариант на наредбата са свързани с уеднаквяване на подзаконовия
нормативен акт от местно ниво с националното законодателство.
IV. Проектът на наредбата е изготвен в съответствие с актове от повисока степен в Република България и с тези на Европейския съюз.

