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М О Т И В И 
КЪМ 

 

ПРОЕКТ НА  
 

НАРЕДБА 

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

Основните причини, налагащи приемането на Наредба за промяна на Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община 

Малко Търново, е че ще се премахне противоречието с по-висок по степен нормативен 

акт, както и промени в Глава шеста от същата в разписаните процедури за провеждане 

на търговете. Целта на Наредбата е да се постигне максимална актуалност на 

текстовете на Наредбата и премахване на противоречията с нормативните актове от по-

висока степен. 

 

 

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

 

Основната цел на Наредбата е да се постигне максимална актуалност на 

текстовете на Наредбата и премахване на противоречията с нормативните актове от по-

висока степен.  

 

 

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: 

 

Актуалност на текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Малко Търново в съответствие със 

законовите и подзаконови нормативни актове от действащото законодателство; 

 

 

4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 

 

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови и други средства. 
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5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 

 

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 

което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба. Настоящата Наредба е 

подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

 

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 

Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок 

от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – 

Малко Търново, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, 

които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Камено или изпратени на 

електронния адрес.  


