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№ Организация/потре

бител (вкл. начина 

на получаване на 

предложението) 

Бележки и 

предложения 

Отразяване на бележките 

и предложенията 

Мотиви 

1. Д-р Иван Иванов – 

кмет на Община 

Севлиево /писмено в 

Центъра за 

административно 

обслужване  на 

Община Севлиево/ 

Проектът на 

Наредбата да бъде 

изменен в чл. 36, ал. 

2, изр. 2, 

предвиждащ, че 

„Комисията се 

състои от най-малко 

5 членове, като 

задължително в 

нейния състав се 

включват 

длъжностно лице от 

Отдел "Общинска 

собственост" на 

Община Севлиево и 

юрист с придобита 

юридическа 

правоспособност“ . 

Текстът на чл. 36, 

ал. 2, изр. 2 от 

Наредбата предвижда 

назначената Комисия 

за провеждане на 

търговете в 

общинските 

дружества да е в 

състав най – малко от 

5-ма членове. 

Считам, че 

разпоредбата следва 

да се измени, като се 

предвиди минимален 

и максимален брой 

на участниците в 

Комисията. По този 

начин лицето, на 

което е възложено 

Предлагам в резултат на 

предложението следните 

промени в разпоредбата на 

чл. чл. 36, ал. 2, изр. 2: 

„Комисията се 

състои от 3 до 7 членове, 

като задължително в 

нейния състав се 

включват длъжностно 

лице от Отдел "Общинска 

собственост" на Община 

Севлиево и юрист с 

придобита юридическа 

правоспособност“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С предложените 

изменения ще се 

подобри 

функциониранет

о на търговските 

дружества, 

собственик на 

които е 

Общината, както 

и прозрачност и 

отчетност при 

осъществяване 

на търговете. 

Също така, с 

участието на 

представители на 

Общината в 

конкурсната 

комисия, ще се 

извършва и 

пряко 

наблюдение 

върху 

организирания 

търг. С 

определянето на 

минимален и 

максимален брой 

членове в 

Комисията ще се 

постигне по-

голяма 

ефективност при 

назначаването ѝ. 

Ще бъде дадена 

възможност да 

участват повече 



№ Организация/потре

бител (вкл. начина 

на получаване на 

предложението) 

Бележки и 

предложения 

Отразяване на бележките 

и предложенията 

Мотиви 

представителството и 

управлението на 

търговското 

общинско дружество, 

ще разполага с 

възможност по всеки 

един обявен търг да 

реши с каква 

численост да бъде 

комисията, която 

следва да разгледа 

постъпилите 

заявления, 

предложения и т.н. 

 

Проектът на 

Наредбата да бъде 

изменен в чл. 36, ал. 

3, изр. 2, 

предвиждащ, че 

„Управителният 

орган на 

дружеството 

назначава комисия за 

провеждане на 

търга в състав от 5 

членове, сред които 

длъжностно лице от 

Отдел "Общинска 

собственост"на 

Община Севлиево и 

юрист с придобита 

юридическа 

правоспособност“. 

Текстът на 

чл. 36, ал. 3, изр. 2 от 

Наредбата е 

идентичен, като в 

случая се касае 

отново за 

назначаване на 

комисия за 

провеждане на 

тръжна процедура, 

но в хипотезата на 

отдаване под наем за 

срок до 3 години на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагам в 

резултат на предложението 

следните промени в 

разпоредбата на чл. чл. 36, 

ал. 3, изр. 2: 

„Управителният 

орган на дружеството 

назначава комисия за 

провеждане на търга в 

състав от 3 до 7 членове, 

сред които длъжностно 

лице от Отдел "Общинска 

собственост" на Община 

Севлиево и юрист с 

придобита юридическа 

правоспособност“. 

 

 

хора с различни 

квалификации, 

имащи пряко 

отношение към 

търга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Организация/потре

бител (вкл. начина 

на получаване на 

предложението) 

Бележки и 

предложения 

Отразяване на бележките 

и предложенията 

Мотиви 

недвижими имоти и 

други дълготрайни 

активи с балансова 

стойност, която не 

надхвърля 5 на сто от 

общата балансова 

стойност на 

дълготрайните 

активи към 31 

декември на 

предходната година. 

Считам, че 

текстът следва да се 

измени, като, в 

унисон с 

горепосочените 

мотиви, касаещи 

промяната на ал. 2, 

изр. 2, да се предвиди 

минимален и 

максимален брой на 

участниците в 

Комисията за 

провеждане на 

описаните в ал. 3 

търгове. По този 

начин се осигурява 

гъвкавост в 

решението на 

управителния орган 

при разпределение на 

човешкия ресурс 

според тежестта на 

процедурата и 

възможностите на 

дружеството. 

 


