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                МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА
 Наредба за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по чл. 71, ал. 1,
т. 2 от Закона за общинската собственост, са следните:

І.Причини, които налагат приемането на наредбата.
  Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба за отмяна са  необходимостта
за  привеждане  на  действащата  наредба,  в  съответствие  с  нормативните  актове  от  по–
висока степен, с което се цели актуализиране на нормативната база на община Куклен, а
това неминуемо ще бъде постигнато с отмяната на Наредба № 6 за предоставяне на общински
концесии по чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост/приета с решение № 8 от
07.11.2001 г., доп. с реш. № 207/10.05.03 г., изм. с реш. № 232/31.08.03 г., доп. с реш. №
258 /06.10.03 г. , доп. с реш. № 23/06.01.04 г./ 
   Безспорно,  към  момента  на  приемането  на  наредба  №  6  същата  е  отговаряла  на
изискванията  на  глава  осма  от  ЗОС  /редакция към  ДВ,  бр.  96  от  05.11.1999  г./  –
регламентирани са предложения за представяне на концесия; процедурата на приемане на
решение от общинския съвет за предоставяне на концесия; организирането на конкурс или
търг  за определяне на концесионера и др.  Но с § 16 от Преходните и заключителните
разпоредби на  Закона  за  концесиите  /обн.  ДВ,  бр.  36  от  2006 г./  глава  осма от  ЗОС е
отменена изцяло. Така приетите два закона за концесии преурежда изцяло отношенията в
областта на предоставяне на концесии,  като детайлно са уредени въпросите свързани с
предоставяне на концесии на обекти, имоти или части от имоти –общинска собственост, а
именно: Закона за концесиите /обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54
от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и
107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 и бр. 13 и 43 от 2016 г., отменен/ и Закона за концесиите /
обн., ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 03.01.2018 г.; доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в
сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от
16.02.2018 г., действаща редакция/
   Видно към настоящия момент настъпилата законодателна промяна не е съобразена с
Наредба № 6 и продължава да е  действаща за  територията  на Община Куклен,  а  това
поражда необходимостта от изготвяне и приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 6 за
предоставяне  на  общински  концесии  по  чл.  71,  ал.  1,  т.  2  от  Закона  за  общинската
собственост.

Принцип на необходимост: 
   В действащия Закон за концесиите/действаща редакция/ подробно са уредени условията,
редът  за  предоставяне,  изпълнение  и  прекратяване  на  концесии,  в  това  число  и
общинските концесии, вследствие на което отпада необходимостта от регурация на местно
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ниво на тези обществени отношения,  тъй като са уредени със законов нормативен акт.
Следва да се предприемат незабавно действия във връзка с отмяната на наредба № 6, тъй
като  не  е  допустимо  в  правния  мир  да  съществува  подзаконов  нормативен  акт,  който
противоречи на нормативен акт от по-висока степен – както на ЗОС, така и на Закона за
концесиите, в действащите им редакции.
    
Принцип на обоснованост: 
   Проектът  на  Наредба  за  отмяна  на  Наредба  №  6  е  съобразен  с  действащото
законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА.

Принцип на предвидимост и откритост: 
   Проектът за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по чл. 71, ал.
1, т. 2 от Закона за общинската собственост е обсъден и съгласуван със заинтересованите
страни на различни нива, като отделно проектът на наредбата с мотивите и частичната
оценка на въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен и
на Портала за обществени консултации за становище и предложения от заинтересованите
лица,  които  могат  да  направят  на  следния  електронен  адрес:  kmet@kuklen.org  или  в
деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43.

Принципът на съгласуваност: 
   Проектът  на  наредбата  е  изготвен,  като  са  взети  впредвид  всички  предложения  и
мотивирани  мнения  в  процеса  на  работа  и  съгласуване  на  проекта  от  общинската
администрация.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност:
  В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички сектори на
общинската  администрация,  като  бяха  взети  впредвид  техните  експертни  мнения  и
становища, по повод предложената отмяна на действащата наредба.

II.Цел на наредбата.
   Целта  на  проекта  е  уеднаквяване  на  разпоредбите  на  наредбата  и  действащото
законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки
общински  съвет  може  да  издава  наредби,  с  които  да  урежда  съобразно  нормативните
актове от по-висока степен  неуредени от тях обществени отношения с местно значение,
включително да ги изменят, допълват и отменят при необходимост в рамките на Закона за
нормативните актове.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
   За  прилагане  на  проекта  за  отмяна  на  Наредба  № 6  за  предоставяне  на  общински
концесии по чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост няма да е необходимо
разходването на допълнителни бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати.
   Очаквани резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване с Конституцията на
Република България, Закона за общинската собственост и Закона за концесиите.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.



   Предлаганата Наредба за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии
по чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, е в съответствие с европейското
законодателство,  като  е  съобразен  с  чл.  3  и  чл.  4  от  Европейската  харта  за  местното
самоуправление.
    

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: 
  Чл.  21,  ал.  1,  т.  23  и  ал.  2  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове,
чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, 

ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ:
 С  предлагания  проект  на  Наредба  за  отмяната  на  Наредба №  6 за  предоставяне  на
общински концесии по чл. 71, ал. 1, т.  2 от Закона за общинската собственост се цели
актуализиране  на  нормативната  база  на  община  Куклен,  с  което  да  се  постигне
съответствие  с  нормативните  актове  от  по–висока  степен от  националното  ни
законодателство,

                                                    ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 

1. Приема Наредба за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по
чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, както следва:
§ 1. Създава се нов § 3 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
 Настоящата наредба отменя Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по чл.
71, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /приета с решение № 8 от 07.11.2001 г.,
доп. с реш. № 207/10.05.03 г., изм. с реш. № 232/31.08.03 г., доп. с реш. № 258/06.10.03 г.,
доп. с реш. № 23/06.01.04 г./
§ 2. Създава се нов § 4 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст:
Наредба за отмяна на Наредба № 6 за предоставяне на общински концесии по чл. 71, ал. 1,
т.  2  от  Закона  за  общинската  собственост, е  приета  с  Решение  №  ………….,  взето  с
Протокол № ………… от ……………. година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила от
деня на влизане в сила на решението за приемането й от Общински съвет Куклен.
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