
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”; 
I.  Дефиниране на проблема: 
Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 
Приемането  на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” се налага във 
връзка с привеждането и`в съответствие с действащата правна рамка, а именно:  

 

І. Промяната на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” се налага във връзка с чл.53, ал.1 от наредбата, съгласно 
който предоставянето на помещения за нуждите на общинските ръководства на 
политическите партии, отговарящи на условията на чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите 
партии, представени в общинския съвет, се извършва без търг или конкурс и без решение на 
общинския съвет, със заповед за настаняване под наем от кмета на общината.  

Разпоредбата на чл.53, ал.1 от наредбата за предоставянето под наем на помещения за 
нуждите на общинските ръководства на политическите партии е в противоречие с 
разпоредбата на нормативен акт от по-висока степен – чл.14, ал.4 от Закона за общинската 
собственост, съгласно който „Безвъзмездното предоставяне на имоти по ал. 1 за нуждите на 
общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в 
Закона за политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по 
ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2“.   

ІІ. Във връзка с изменението на чл. 99 от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи следва да се извърши промяна в чл. 121, 
ал. 5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” касаеща отпадане изискването за прилагане от страна на животновъда на 
задължителни документи към заявлението, което подава за наемане на мери, пасища и 
ливади. 

ІІІ. Съгласно чл. 121, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”:  „На заявителя се предоставят пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд под наем или аренда само за 
регистрираните постоянни животновъдни обекти или за регистриран един временен 
животновъден обект. За останалите регистрирани временни животновъдни обекти не 
се извършва разпределяне на площи.“ 

Разпоредбата на чл. 121, ал. 6 от наредбата е в противоречие с нормативен акт от 
по-висока степен – чл. 100, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, съгласно който „Пасищата, мерите и ливадите се 
разпределят на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в 
съответното землище, съобразно определената по реда на ал. 2 площ. За разпределените 
имоти комисията съставя протокол в срок до 1 май, който е окончателен само при наличие на 
необходимата за всяко правоимащо лице площ.“ 

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

ІІ. Цели и очаквани резултати:  
Целта на приемането на подзаконовия нормативен акт е привеждането му в 

съответствие с действащата правна рамка. 
В резултат на приемането на тази Наредба се очаква:  
 
 



1. Изпълнение на разпоредбата на нормативен акт от по-висока степен – чл.14, ал.4 от 
Закона за общинската собственост, съгласно който „Безвъзмездното предоставяне на имоти 
по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 
условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва от кмета на общината 
без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2“;  

2.  Изпълнение на разпоредбата на нормативен акт от по-висока степен – чл. 99 от 
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
съгласно който отпада изискването за прилагане от страна на животновъда на задължителни 
документи към заявлението, което подава за наемане на мери, пасища и ливади;  

3. Изпълнение на разпоредбата на нормативен акт от по-висока степен - чл. 100, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
съгласно който „Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, които 
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определената 
по реда на ал. 2 площ. За разпределените имоти комисията съставя протокол в срок до 1 май, 
който е окончателен само при наличие на необходимата за всяко правоимащо лице площ.“ 

 
ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни:  
Справката  за  отразените  становища  след  обществените  консултации  

ще бъде публикувана на официалната страница на Община „Марица". 


