
 

                                                                    П Р О Е К Т !  

 

      НА Р Е Д БА  №  2     
за реда на придобиване, управление 

 и разпореждане с общинско имущество 

 

Наредбата е приета с Решение № 4 по протокол № 21 от 27.01.2009 г. на Общинския 

съвет на община Каварна и влиза в сила от деня на приемането й, изменена с Решение 

№ 137 по протокол № 23 от 31.03.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 23 по 

протокол № 35 от 26.02.2010 г., изменена и допълнена с Решение № 204 по протокол № 

17 от 18.12.2012 г. 

 

 
§1. В чл. 49, се създава новa алинея 4 с текст: 

   1. „ В случаите по ал. 2, когато Община Каварна притежава до 100 кв.м.от  

съсобствен имот, продажбата на частта на общината, се извършва от кмета на общината, 

без решение на Общинския съвет. 

 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба№2 за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

 

1. Причини за изменение и допълнение на Наредба№2 за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

   

Причините за настоящото предложение са многобройните постъпили искания за 

прекратяване на съсобственост до 100 кв.м. 

 

2. Основна цел:  

 

а) Оптимизиране работата на Общинска администрация и скъсяване на 

сроковете за обслужване на гражданите. 

  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 

 

         За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата не са 

необходими финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата. 

 

        а) По – бързо и ефективно обслужване на гражданите; 

        б) Увеличение на паричните постъпления в Общинският бюджет;   

 

   

5. Съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

 Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на 

община Каварна е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:…………………..                                                                                        

  Юрист - консултант – М. Василева 

 


