ОБЩИНА СИТ О ВО, О БЛАСТ СИЛИСТРА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

-

сито в о
ОБЛ. СИЛИСТРА

Д О КЛАДНА
Сезгин Бас р и Алииб рям

-

ЗА П ИСКА
Кмет н а О бщина Сито во

Относно : Изменение на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и

разпореждане с общинско имущество на община Ситово, област Силистр а, приета с

Решение №

30

от

29.02.2016

г. на Общински съвет- Ситово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГО СПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Чл.

14,

управление

ал.

и

1

от сега действащата Наредба за реда за придобиване, стопанисване,

разпореждане

с

общинско

имущество

на

община

Ситово,

област

Силистра, приета с Решение №
противоречи на чл .
В чл .

26,

ал.

30 от 29.02.20 16 г . на Общински съвет - Ситово ,
34, ал. 2 от Закона з.а общинската собственост.
2 от същата наредба, изрично не е посочен принципът, свързан с

публичното начало.

Ето защо, с оглед гореизложеното, предлагам на Общински съвет

-

Ситово да

вземе следното

РЕШЕНИЕ :

I.

Общински съвет

-

Ситово на основание чл .

21,

ал.

2

от Закона за местното

самоуправление и местната администрация

-

отмеия

управление

и

чл.

14,

ал.

от

1

разпореждане

с

Силистра, приета с Решение №
изменя ал .

2 по

Наредба за реда за придобиване,

общинско

30

от

имущество

29.02.2016

на

община

стопанисване ,

Ситово,

г. на Общински съвет

-

област

Ситово и

следния начин:

„Закупуването на недвижими имоти със средства на Общината се извършва от
Кмета на Общината след решение на Общинския съвет."
Чл.

26,

ал.

2

се изменя по следния начин: от „Отдаването под наем на имотите

по предходната алинея се осъществява след провеждане на търг или конкурс"

в „Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява
след провеждане на публичен търг или публи чн о оповестен конкурс."

....... ... ...... .. „ „ „ „ „„ „ „ „ .
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ВНАСЯ :

ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

=======================================
до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с.ситово
ОБЛ. СИЛИСТРА

мотиви
Изменение на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и

разпореждане с общинско имущество на община Ситово, област Силистра, приета с
Решение №

30 от 29.02.2016 г. на Общински съвет - Ситово

1. Причини,

които налагат изменението

Причините, налагащи изменението на Наредба за реда за придобиване, стопанисване ,

управление

и

разпореждане

с

общинско

имущество

на

община

Ситово ,

област

Силистра са несъответствия с действащата нормативна уредба .

2.

Цели, които се поставят с изменението на Наредбата

Целта, която ще се постигне е съгласуваност на Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ситово,

област Силистра със Закона за общинската собственост .

3.

Финансови и други средства, необходими за изменението на Наредбата

За изменеието на Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и

разпореждане с общинско

имущество

на община Ситово ,

област Силистра не е

необходимо разходването на бюджетни средства .

4.

Очакваните

резултати

от

изменението

на

Наредбата,

включително

Финансовите, а1со има тюсива

Сходство и уеднаквяване със Закона за общинската собственост.

5.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганото

изменение

управление

разпореждане

и

Силистра, като

на

подзаконов

Наредбата
с

за

общинско

реда

за

имущество

придобиване,
на

нормативен акт, е свързано

община

стопанисване,
Ситово,

област

с прилагане на отделни

разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което съответствието й с
правото

на Европейския

съюз

е предопределено

от съответствието

на основния

нормативен акт с него .

Забележrса: На основание чл.

с чл.

26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка

77 от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят

становища по проектоизменението в 14-дневен срок от публикуването му на Интернет

страницата на Община Ситово . Последните се приемат
Общинската администрация или на e-mail: sitovo@ mail.bg.

в

КМЕТ НА ОБЩИНА:

деловодството

на

.......................... .
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