
                              
М О Т И В И 

 
към 

  
 Наредба за изменение на Наредба за реда придобиване,  
управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Копривщица, публикувани на основание чл.26, ал.3 от Закона за 
нормативните актове  

 
Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в 
Наредбата са следните. 
  

 На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка 

с чл.77 от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да 
изразят становища по проекта в 14-дневен срок от публикуването му на 
интернет страницата на Община Копривщица. Мотивите за това са, че 

изменението засяга единствено и само чл.118, ал.2 от глава VIII, раздел III 
от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 
 

Цели, които поставят с приемането на предлаганата Наредба  
   
 Целта, която се поставя с настоящето изменение и допълнение на 

Наредбата е текста и разпоредбата на чл.118, ал.2 от глава VIII, раздел III 
от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество да се прецизира и допълни, с цел провежданите конкурси и 
търгове да не се провалят.    
 

Очаквани резултати от приемане на наредбата 
 Ясни правила при прилагането на Наредба за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество.  
 
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България. 
 Доколкото настоящия проект на Наредба е подзаконов нормативен акт, 

който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2, ал.3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като 
орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на 

Европейската Харта за местно самоуправление. 
 Предлагания проект на Наредба е  разработен в съответствие с 

европейската харта за местно самоуправление. 
 На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, считано от 
21.04.2022г., проектът е публикуван на интернет страницата на Община 

Копривщица. 

§1. В чл.118, се правят следните изменения: 

1. Алинея втора се изменя така: 

 (2)   Когато лицето, спечелило търга или конкурса е внесло дължимите 
суми  но не се яви в срок по ал.1, да сключи договор с кмета на общината , 

сключването на договора се предлага на класиралия се на второ място 
участник по предложената от него цена и такса, до изчерпването на 

всички участници, класирани на първите три места. Ако не се стигне 



                              
до сключването на договор, кмета на Общината насрочва нов търг или 

конкурс .   
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БОЙКА ДЮЛГЯРОВА 

Кмет на община Копривщица 




