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Р Е Ш Е Н И Е  №75 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №12/26.06.2020г. 

 

ОТНОСНО: приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на община Чупрене – НОВА. 

„На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, Общинския съвет приема Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Чупрене.  

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРЕДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА 

ЧУПРЕНЕ 
І. Причини за приемането – изпълнение на законово изискване – чл.8, ал.2 от Закона 

за общинската собственост. Съществуващата наредба е променяна многократно при поява на 

казуси, които не са уредени от нея, но не са обхванати всички препратки от ЗОС. 

ІІ. Цели, които се поставят – Регламентиране на отношенията между общината и 

гражданите, разписване на точни процедури по придобиване, управление и разпореждане на 

общинската собственост. Постигане на абсолютна яснота и прозрачност при провеждане на 

публичните търгове и публично оповестените конкурси и обхващане на всички възможни 

случаи при провеждането им. 

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 
– не са необходими финансови средства за публикуване на наредбата. 

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: Яснота и прозрачност на процедурите. Ускоряването им във времето и реализиране 

на поставените цели в годишната програма и Стратегията за управление на общинската 

собственост. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 

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.  

 

Гласували 10 съветника: 

„ЗА” - 10 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 

„ПРОТИВ” – 0 глас 

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ИВАН ВЕЛКОВ/ 


