
 
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 
 
Институция: ОБЩИНА „МАРИЦА“ 
 
Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 
ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ  

 
I. Дефиниране на проблема:  
Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, 
общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат обществени отношения   
от местно значение.     

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество Община „Марица” се налага във връзка 
с дадени препоръки в резултат на извършен одит на кмета на Община „Марица”. 

Дадени са препоръки относно обстоятелството, че не са ефективни прилаганите 
контролни дейности в област „Приходи от наем на имущество и на земя и приходи от 
продажби на земя“ по отношение спазването на сроковете за плащане цената по договори за 
покупко-продажба на недвижими имоти, собственост на общината.  

Препоръки от извършен вътрешен одит са дадени и в насока да се разработи 
предложение за актуализиране на наредбата, като се приложи чл.8, ал.7 от ЗОС в състава на 
комисиите за провеждане на търг или конкурс.  

На следващо място със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на 
земеделието, храните и горите е изменено Приложение № 1 „Опис на видовете и броя 
пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в 
Интегрирана информационна система  на БАБХ към Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. на 
министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 46-71/17.02.2017 г. на  
министъра на земеделието и храните. В тази връзка е необходимо да се актуализира чл.121, 
ал.4 от наредбата в табличната част на приравняването на броя на различните видове и 
категории животни към животинска единица.  

 
Предложеното изменение е в законовите рамки -  на основание чл.21, ал.2, от 

ЗМСМА, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75, 76, 77 и 79 от АПК. 
 

ІІ. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила 
на подзаконовия нормативен акт. 
 

ІІІ. Цели и очаквани резултати от изменението на наредбата: нормативно уреждане на 
обществените отношения, регулирани от Наредбата и максимално удовлетворяване на 
изискванията на физическите и юридическите лица засегнати от нейните разпоредби, 
установяване на законосъобразни и целесъобразни процедури при придобиване,  
управление  и  разпореждане  с  имущество собственост на община „Марица”. 
 

ІV. Идентифициране на заинтересованите страни: Граждани и юридически лица, 
участващи в процедурите по придобиване, управление и разпореждане с имущество  
собственост на община „Марица”, явяващи се и участници в обществените консултации. 

 Справката за отразените становища след обществените консултации, ще бъде 
публикувана на официалната страница на Община „Марица“. 

 


