
МОТИВИ 

 

 Към проекта на НАРЕДБА за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за 

продажба на движими вещи - частна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 109 от 

1997 г., изм. и доп., бр. 37 от 1998 г., бр. 15  и 55 от 1999 г., бр. 102 от 2005 г.)  

 

 Причини, които налагат разработването на проекта на нормативен акт 

 Някои от разпоредбите на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи-

частна държавна собственост, съдържат остаряла терминология, препратки към 

отменени разпоредби, както и препратки към отменени нормативни актове. Праговете на 

стойностите на вещите, под които продажбата следва да се извършва след провеждане 

на търг с тайно наддаване, не са променяни за продължителен период от време и към 

момента вече са неактуални.    

 Целите, които се поставят с проекта на нормативен акт 

 С предложените промени се цели осъвременяване на разпоредбите и 

привеждането им в съответствие с действащата свързана нормативна уредба. 

 Предложената с § 1 от проекта промяна има за цел да приведе чл. 1 от наредбата 

в съответствие с терминологията на Закона за държавната собственост.  

 С § 2 от проекта се предлага промяна на досегашната стойността (определена през 

2005 г.) на вещите от 10 000 на 15 000 лева, с оглед  нейното осъвременяване, което е 

логично и необходимо. 

 Промените, предложени с § 3 от проекта се налагат, тъй като Законът за 

административното производство е отменен с приемането на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 С § 4 от проекта се предлага отмяна на § 1 от допълнителната разпоредба на 

наредбата с оглед на обстоятелството, че същата препраща към отменена законова 

разпоредба. 

 С § 5 от проекта се предлага отмяна на § 3 от заключителните разпоредби, тъй 

като и към настоящия момент, съгласно  чл. 66, ал. 1 от Закона за държавната 

собственост, управлението и разпореждането с движимите вещи - държавна собственост, 

се извършват под методическото ръководство на министъра на финансите.  

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

нормативен акт  

 Приемането на представения проект не изисква разходи, трансфери и други 

плащания, свързани с разходването на бюджетни средства, поради което неговото 

приемане не оказва въздействие върху държавния бюджет.  

 Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от 

допълнителни финансови и други средства при прилагането й. 

 Очакваните резултати от прилагането на проекта на нормативен акт 

Очакваните резултати от прилагането на акта са прецизиране и осъвременяване на някои 

от разпоредбите на наредбата и оптимизиране на прилагането й. 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Проектът не е свързан с норми на европейското право и не се налага изготвяне на 

анализ и справка за съответствието с него.  

 Информация за проведените обществени консултации  



 Предложеният проект е публикуван за срок от 30 дни на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, съгласно 

разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове.  

 В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на 

проведената обществена консултация ще бъде публикувана на интернет страницата на 

Министерството финансите и на Портала за обществени консултации. 

 

  


