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МОТИВИ
към проект Проект за изменение на Наредба за провеждане на публични търгове и
публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост
(Приета с Решение№1 по Протокол №4/27.05.2013г. и изменена с Решение №14 по Протокол №6 от
02.03.2016г. на Общински съвет Върбица )

 Цели, които се поставят:
Съгласно чл. 9 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост „за
провеждането на публичния търг се публикува обявление в поне един местен
ежедневник...”.
Съгласно чл. 34, ал. 1 „за провеждането на конкурса се публикува обявление в поне
един местен ежедневник...”.
Към днешна дата е преустановено издаването на местния за шуменска област
вестник на хартиен носител „Шуменска заря” за неопределено време. Спрян е от печат и
регионалният вестник „Топ новини”. Следователно се спират всички издания на местни
ежедневници както на територията на Община Върбица, така и територията на Област
Шумен.
За да бъдат публикувани обявите във връзка с провеждане на публични търгове и
публични конкурси, съответно да достигнат до знанието на заинтересованите лица, е
необходимо да се предприеме изменение на съществуващите разпоредби.
Проектът за изменение на наредбата цели съдържанието на същата да бъде в
съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна
регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи общинската собственост.
Проектът за изменение цели актуализация със съществуващите към момента добри
практики при управлението на общинската собственост.
 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
За прилагането на изменената наредба не са необходими допълнителни финансови
средства.
 Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
С приемането на настоящия проект за изменение на наредбата се преодоляват
недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на наредба и се очаква
подобряване качеството на обслужване на гражданите и представителите на бизнеса и
регулиране на законосъобразното прилагане на Закона за общинската собственост в
Община Върбица. Предвиждат се по-високи резултати и по-висок контрол, както и
наличие на ясни правила при управлението на общинската собственост.
 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства
на целите, поставени с предлаганият проект за изменение на наредбата.
Предлаганият проект за изменение на наредбата е в съответствие с разпоредбите на
Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност,
свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе
установено настоящият проект за изменение на наредбата да противоречи на правото на
Европейския съюз.

