
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 204 
 
 
 Взето с протокол № 12 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 30.07.2020 год. 
 

ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнения в Наредба за условията и реда за 
провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер. 
 
 Общински съвет гр. Септември като взе предвид предложението на Кмета на 
Община Септември и след направените обсъждания, на основание чл. 1, ал. 2 и чл. 3, ал. 
3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), във връзка чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
 
 

Р  Е  Ш  И : 
  
 
1. Изменя и допълва Наредба за условията и реда за провеждане на търг или 

конкурс за определяне на концесионер, приета с Решение № 311 от 10.06.2005 г. взето с 
протокол № 20 на Общински съвет гр. Септември, както следва: 
 
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 
1. отменя се точка 3, която е със следния текст: “Не може да участва в търга или конкурса 
за определяне на концесионер лице, което има парични задължения към общината и 
държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към 
осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е разсрочил или отсрочил 
задълженията” 
 
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 
1.  в алинея 2: 
а) отменя се точка 3, която е със следния текст: “Към заявлението по ал. 1 се прилагат 
декларация, че участникът няма задължения към общината или държавата”; 
 
§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: 
1. отменя се точка 2, която е със следния текст: “Комисията не допуска до търга участник, 
ако установи, че участникът има неуредени задължения към общината”; 
 
§ 4. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 
1. в алинея 2: 
а) отменя се точка 3, която е със следния текст: “ Към заявлението по ал. 1 се прилага 
декларация, че участникът няма задължения към общината или държавата”. 
 

МОТИВИ:  
 

1. Причини, които налагат приемането - правно основание. 



Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на 
концесионер на Община Септември е приета с Решение № 311 от 10.06.2005 г. взето с 
протокол № 20 на Общински съвет гр. Септември. 
 

Наредбата е подзаконов нормативен акт от местно значение. Наложително е да се 
направи актуализация на настоящата Наредба за условията и реда за провеждане на търг 
или конкурс за определяне на концесионер на Община Септември с цел да се приведе в 
съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания на актове от по-висока степен. 
Наредбата следва да отговаря на нормите на Конституцията на Република България, 
която в чл. 19, ал. 1 и ал. 2 предписва, че държавата трябва да изгради система на правно 
регулиране на стопанската дейност, която да гарантира на всички граждани и 
юридически лица еднакви правни условия, когато започват стопанска дейност, така и по 
отношение на нейното организиране и осъществяване. Следва да бъде приведена и в 
съответствие с чл. 1, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране 
и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и с принципа на 
свободна стопанска дейност предвиден в чл. 3, ал. 3 от същия закон, както и с 
разпоредбите на чл. 21, ал.1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация.  
 

С оглед съобразяването и привеждането в съответствие със законодателството на 
Република България се налага изменение и допълнение на настоящата Наредба за 
условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер на 
Община Септември, като бъдат отменени следните текстове - чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 
3, чл. 23, т. 3 и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредбата, тъй като същите противоречат на 
посочените по-горе нормативни актове и принципи.  
 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Септември: 
 

 Изменение и допълнение на нормативен акт от местно значение, който е в 
противоречие с действащото национално законодателство;  

 Актуализиране на нормативната база на Община Септември с изменение и 
допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за 
определяне на концесионер на Община Септември. 

 
3. Финанси и средства, необходими за прилагането на новата уредба - 

проектът за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс 
за определяне на концесионер на Община Септември не изисква нови финансови или 
други средства. 
 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително и финансови, ако има 
такива.  

Привеждане на Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс 
за определяне на концесионер на Община Септември в съответствие с нормативните 
изисквания на законодателството на Република България. Отпадане на ограничението 
на кръга на лицата, които могат да участват в търгове и конкурси за определяне на 
концесионер, което от своя страна разширява конкуренцията и би дало отражение на 
постъпващите приходи от концесии в посока увеличение. 
 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. 



 
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 

за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер на Община Септември 
е съобразен с Европейската харта за местното самоуправление. От направения анализ 
не се откриват разпоредби, които да й противоречат. Не се откриват и противоречия с 
правото на Европейски съюз. 
 
 
 
 
Общ брой на общинските съветници: 21 
Присъствали:19 
Гласували:19 
“ЗА”:17 
“ПРОТИВ”:0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”:2 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември  
 


