
 1 

 О Б Щ И Н А  Г О Р Н А  О Р Я Х О В И Ц А 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Добромир Стойков Добрев – 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета от 

Общински съвет Горна Оряховица с Решение № 360 от Протокол №23 от 15.02.2005 г. След това са правени 

изменения и допълнения в Наредбата със следните Решение на Общински съвет Горна Оряховица Решение 

№ 479 от Протокол №29 от 30.06.2005 г., Решение № 535 от Протокол №32 от 29.09.2005 г., Решение № 677 

от Протокол № 41 от 27.04.2006 г., Решение № 920 от Протокол № 54 от 25.01.2007 г., Решение № 1015 от 

Протокол № 61 от 21.06.2007 г., Решение № 163 от Протокол №18 от 22.07.2008 г., Решение № 433 от 

Протокол №40 от 24.09.2009 г., Решение № 684 от Протокол № 60 от 28.10.2010 г., Решение № 912 от 

Протокол №73 от 13.09.2011 г., Решение № 81 от Протокол №7 от 23.02.2012 г., Решение № 577 от Протокол 

№35 от 27.09.2013г. и Решение № 1056 от Протокол №61 от 26.02.2015г. и Решение № 110 от Протокол №9 

от 31.03.2016г. 

 

С настоящата промяна се цели да се улесни процедурата за провеждане на публични търгове и 

конкурси. До момента при провеждане на публични търгове и конкурси комисиите се състоят от трима 

служители от общинска администрация и четирима общински съветника, избрани от Общински съвет, 

предложени от Председателя на съвета, като задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист 

(чл. 69, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество). С цел намаляване на разходите на Община Горна Оряховица при провеждане на търговете и 

конкурсите, както улесняване на тръжната и конкурсната процедура се извършва настоящата промяна в 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Търговете и 

конкурсите се провеждат в рамките на работното време за администрацията от 08,00 часа – 12,00 часа и от 

13,00 – 17,00 часа. присъствието на  Общинските съветници при провеждане на търгове и конкурси изисква 

тяхната ангажираност в определени дни от месеца почти по половин работен ден. Повечето от Общинските 

съветници са хора, които имат други служебни ангажименти, както и постоянна работа и обществена 

ангажираност с гражданите, непозволяващи присъствието им при провеждане на търговете и конкурсите и 

същевременно тяхната основна работа в качеството им на Общински съветници е да подмомагат дейността 

на Общински съвет Горна Оряховица, а не на общинската администрация. 
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   Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Горна Оряховица изменя Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, както следва 

 

§1. Досегашния текст на чл. 69, ал. 1 се правят следните изменения и придобива следната редакция:  

„(1) Кметът на общината назначава комисия от 5 до 7 члена за провеждане на публичен търг, 

която се състои от служители от общинска администрация, като задължително в нейния състав 

се включва правоспособен юрист” 

 

§2. Досегашния текст на чл. 81, ал. 1 се правят следните изменения и придобива следната редакция:  

„(1) Кметът на общината назначава комисия от 5 до 7 члена за провеждане на публично 

оповестения конкурс, която се състои от служители от общинска администрация, като 

задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист.” 

 

 

 

Приложение: 

 1. Извадка от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

с направените допълнения /чл. 69 и чл. 81/ 

 
 

 

                                                                                           

инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


