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М О Т И В И 

от Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене 

 

            към Проекта за допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане  с общинско имущество на Община Чупрене 

 

 

            С Решение № 233, взето с Протокол № 24 от 01.04.2010 г.  на заседание на 

Общински съвет  Чупрене е приета Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане  с общинско имущество на Община Чупрене, която следва да се актуализира при 

промяна на нормативната уредба на страната. 

 

           1.Причини, налагащи приемане допълнението на Наредбата. 

           При приемането на Наредбата не е взето в предвид необходимостта от прилагане на 

разпоредбите на чл.37 от Закона за общинската собственост. Това е предпоставка за приемане 

на допълнение на Наредбата. 

 

           2.Мотиви за приемане на допълнението на Наредбата. 

           Синхронизиране на правилата, регламентирани в Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество на Община Чупрене, със 

законовите положения  от Закона за общинската собственост в тази част. 

 

           3.Целите, които се поставят с приемане на допълнението в Наредбата са свързани с 

правилното и точно прилагане на разпоредбите на ЗОС при управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Чупрене. 

 

          4.Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата. 

           Допълнението на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства на общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

 

          5.Очаквани резултати от приемане на   допълнението на Наредбата.  

          Точното прилагане на промените в съответствие със законодателството. 

 

          6.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 

          Допълнението на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане  с 

общинско имущество на Община Чупрене не противоречи на нормите на Европейския съюз. 

 

 

 

          На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът на допълнение на Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество на Община Чупрене е 

публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички 

заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят становища. 
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