
 

  

 

 
Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, Община „Марица“ чрез настоящото публикуване 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: obshtina@maritsa.org 

 
МОТИВИ: В Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община „Марица” са разписани реда и условиятя за провеждане на 
тръжна/конкурсна процедура. В разпоредбите на Глава шеста – Провеждане на публични 
търгове и публично оповестени конкурси, чл. 148, ал. 1, чл. 149, ал. 2  и чл. 167, ал. 1 
следните изрази: „в един местен ежедневник“ и „в един национален  ежедневник“ следва 
да отпаднат.  

 

Въпреки предоставянето на услугата от местни ежедневници на преференциални 
цени чрез пряко договаряне, считам разходите по публикуването на обяви за натоварване 
на бюджета, което следва да отпадне. С това изменение на Наредбата се цели намаляване 
разходната част на бюджета на Общината.  

 

На следващо място следва да се вземе предвид, че потребностите на съвременното 
общество налагат все повече употребата на електронните услуги, поради което жителите 
на Община“Марица“, както и потребителите на услуги, бързо и лесно се ориентират в 
цифровия свят. С предлаганото изменение ще отговорим адекватно на очакванията на 
потребителите. 

 

      С оглед на  горното разпоредбите на чл. 148, ал. 1, чл. 149, ал. 2   и чл. 167, ал. 1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” категорично указват средствата и методите за информиране на 
заинтересованите лица, а именно чрез обява в електронната страница на общината, както 
и на видно място в сградата на общината и в сградата на съответната кметска 
администрация. Тези текстове не се променят с оглед информираността на 
заинтересованите кандидати за участие в процедурите. 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
НАРЕДБАТА. 

За прилагане на Наредбата не е необходимо да се изразходват бюджетни средства.  

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, както следва: 
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Н А Р Е Д Б А 
 

за изменение и допълнение на  

Наредба за придобиване, управление и разпореждане  

с общинско имущество на Община „Марица” 

 

§ 1.  В чл. 148, ал. 1 се отменя следния израз, а именно: „в един местен ежедневник“. 

 

§ 2. В чл. 149, ал. 2 се отменя следния израз, а именно: „в един национален  
ежедневник“. 

 

§ 3. В чл. 167, ал. 1  се отменя следния израз, а именно: „в един местен ежедневник“. 

 

§ 4. Наредбата е приета с Решение № …, взето с Протокол № …. от …………… г. на 
Общински съвет „Марица”.  

 

 


