
МОТИВИ 

към проекта за изменение в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Горна Оряховица 
 

1. Причини, които налагат и целите, които се поставят. 

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, 

непозволяващи присъствието им при провеждане на търговете и конкурсите и 

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

подпомагат дейността на Общински съвет Горна Оряховица, а не на общинската 

администрация 

2. Финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането 

на новата уредба. 

Няма необходимост от финансови средства за прилагане на новата уредба. 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите 

Тръжните и конкурсните процедури ще се провеждат при улеснена процедура. 

Ще бъде спестено време на общинските съветници, което биха могли да използват за 

различни обществени каузи. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Доколкото настоящите промени са във връзка с изпълнение на влезли в сила 

нормативни актове, които са съобразени с европейското законодателство, то същите 

са в съответствие с правото на Европейския съюз. С промените не се въвеждат норми 

на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена 

справка за съответствие с европейското право. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за 

нормативните актове в законоустановения срок от 30 дни чрез настоящото 

публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет 

страницата на Община Горна Оряховица http://g-oryahovica.org/ се предоставя 



възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища 

по предлаганите промени в наредбата, както и в Центъра за информационно и 

административно обслужване на гражданите при Общината на адрес: гр. Горна 

Оряховица, пл. “Георги Измирлиев” № 5. 
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