
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 Институция: 

 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 Нормативен акт: за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

 

I. Дефиниране на проблема: 

Измененията, които се предлагат са в резултат на извършен преглед 
и анализ на действащата наредба и привеждането й в съответствие с 

нормативен акт от по-висока степен – Закон за общинската собственост 

 

Съгласно разпоредбите на чл.76, ал.3 от АПК, общинските съвети 

издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните 
актове от по-висока степен обществени отношения от местно значение. 
Съгласно чл.75, ал.2 от АПК нормативните административни актове се 

издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-

висока степен. 

Наредбата, като нормативен акт се издава за прилагане на отделни 
разпоредби или  подразделения на нормативен акт от по-висока степен, а 

именно Закон за общинската собственост. 

II. Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеното 

изменение са свързани с необходимостта от привеждане в съответствие на 
разпоредбите на действащата Наредба за условията и реда за упражняване 

правата на Община Септември върху общинската част от капитала на 
търговските дружества с разпоредбите на чл. 51б, ал.5 от Закон за 
общинската собственост, съгласно която търговските дружества с 

общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части 
от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да 

ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 51а, ал. 

4.  

Предложеното изменение е в законовите рамки. 



Относимо правно основание към предложеното изменение е 

разпоредбата на чл. 51б, ал.5 от Закон за общинската собственост. 

III. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след 

влизането в сила на подзаконовия нормативен акт. 

IV. Цели и очаквани резултати: Нормативно уреждане на обществени 

отношения с местно значение.  

Определяне на конкретни еднакви условия и ред за провеждане на 
публично оповестен конкурс, чрез който търговските дружества с 
общинско участие в капитала могат да сключват договори за продажба, 

учредяват вещни права и отдават под наем дълготрайни активи на 
еднолични търговски дружества, внесени от общината като непарична 

вноска в капитала им. 

Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за провеждане 

на публично оповестен конкурс, чрез който търговските дружества с 
общинско участие в капитала могат да сключват договори за продажба, 
учредяват  вещни права и отдават под наем дълготрайни активи на 

еднолични търговски дружества, внесени от общината като непарична 

вноска в капитала им. 

V. Идентифициране на заинтересованите страни: Физически и 
юридически лица и търговските дружества с общинско участие в Община 

Септември 

VI. Ползи 

Очаква се всички заинтересовани да имат полза от въвеждането на 
единни правила за провеждане на публично оповестен конкурс, чрез който 

търговските дружества с общинско участие в капитала могат да сключват 
договори за продажба, учредяват вещни права и отдават под наем 

дълготрайни активи на еднолични търговски дружества, внесени от 

общината като непарична вноска в капитала им. 

Справката за отразените становища след обществените консултации 

ще бъде публикувана на официалната страница на Община Септември 

 

 

 


