ПРОЕКТ!
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №2
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
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.,
допълнена с Решение № 153 по протокол № 28 от 16.12.2013 г., изменена с Решение № 39 по
протокол № 32 от 1.04.2014 г.

§1. В чл.51, ал.3 се правят следните изменения:
1. т.1 отпада.
2. т.5 отпада.

Вносител: Цонко Цонев
Кмет на Община Каварна

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:
С промените от 25.03.2014г. в АПК се определя и утвърждава института на
комплексното административно обслужване като административните органи следва да
прилагат
комплексното
административно
обслужване
при
предоставяне
на
административни услуги при определените срокове за издаването на съответния
административен акт.
За реалното прилагане на комплексното административно обслужване са нужни
някои задължителни предпоставки, първата от които е правната предпоставка чрез промяна
и допълване на законодателството, в частност като се прецизират текстовете на редица
наредби уреждащи отношения с местно значение.
Към момента поради липса на актуализации в Наредбата за административно
обслужване и други нормативни актове синхронизирани с посочените промени и липсата на
яснота за реда и процедурите при предлагане на комплексното административно
обслужване при взаимодействие с други административни органи съществуват редица
трудности при точното прилагане на закона.
Предложените промени се стремят на местно ниво и при вътрешните за Община
Каварна процедури, не включващи взаимодействие с други администрации, да се постигне
съобразяване с нормативния акт от по-висока степен.
2. Основни цели:
1. По-качествено обслужване от общинска администрация на гражданите и бизнеса,
акцентиращо на интересите на последните,
2. Намаляване на административната тежест, чрез спестяването на време и такси за
гражданите и бизнеса;
3. По-силна мотивираност в самата администрация, чрез облекчаване на работните
процеси при по-бърз достъп до данни, имащи характеристиката на доказателства и
доказателствени средства в административния процес в частта му – административно
обслужване.
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:
1. Законосъобразност.
2. По – бързо и ефективно обслужване на гражданите.
3. Намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
5. Съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложената наредба е изготвена в съответствие със Закона за местно
самоуправление и местна администрация, Закона за нормативните актове, ЗОС, АПК и е в
съответствие с правото на Европейския съюз.
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