
         Съгласно  чл.26 ал.2 от ЗНА  Общински съвет Айтос, чрез  публикуване на настоящият 

проект   предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни  да направят 

своите предложения и становища по изготвеният проект  на Наредба за изменение и 

допълнение на  Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско 

имущество в деловодството на Община Айтос.   

 

 

М О Т И В И 

 

 
към проекта  на  Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване , 

управление и разпореждане с общинско имущество 

 

І. Причините налагащи за изменението на подзаконовият нормативен акт са 

продиктувани от необходимостта за създаване на по – добър ред и публичност при  приемане 

на решения респективно сключването на договори за управление  и  разпореждане с общинско 

имущество. Макар , че действащата Наредбата е променяна няколко пъти, при тези изменения   

не  са отразени пълно  и обхватно настъплите изменения на Закона за общинската собственост, 

Закона за горите и др. Изменените нормативни актове от по- висока степен имат отношения 

към Наредбата, която е приета на основание чл. 8 ал.2 от Закона за общинската собственост, 

поради което следва да бъде също променена.Част от измененията и допълненията са 

продиктувани от необходимостта за усъвършестване на процедурите по провеждане на 

публично опестени конкурси и търгове.  

 ІІ. Целите които си поставя изменението и допълнението на Наредбата  : Привеждане на 

поднормативният акт в съответствията с настъпилите изменения в ЗОС, ЗГ, както и създаване 

на по – добри процедурни правила при  управлението и разпореждането с общинско имущество         

 

ІІІ Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт  

– не са необходими. 

 

ІV Очаквани резултати от прилагането на   изменението и допълнението  на Наредбата : 

Усъвършенстване на  реда при управлението и разпореждането с общинско имущество и 

привеждане в съотвествие на подпормативният акт с настъпилите изменение  нормативните 

актове от по- висока степен. Уреждане  на обществените отношения, свързани с за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 

Община Айтос в по-голяма пълнота и прецизност.  

 

 

V.Съответствие с правото на Европейския съюз – предлаганият проект за изменение  
и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на Община Айтос  в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на 

действащата нормативна база и е изцяло в синхрон със законовите норми и принципи.  

 


