
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 
 
Институция: ОБЩИНА „МАРИЦА“ 
 
Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА 
ОБЩИНА „МАРИЦА”.  
 

I. Дефиниране на проблема: Със свое Решение № 1/28.01.2020 г. Общински съвет 
„Марица“ прие Правилник за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Със същото 
решение се отмени чл.60, ал.3 от същия, според който „предложения и проекти за 
решения, касаещи действия на разпореждане и управление с общинско имущество, се 
внасят за разглеждане в постоянните комисии, придружени с протокол от решение 
на кметски съвет. Липсата на протокол по предходното изречение не представлява 
пречка за разглеждане на предложението в постоянните комисии.“      

Ето защо следва да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”, която позволява в населените места, в които няма създадени кметски съвети, 
предложения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се 
правят от кметовете на кметства чрез докладни записки с изразено становище.  

Предложеното изменение е в законовите рамки – Наредбата се издава на 
основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА и чл. 76, ал.3 от АПК.  

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. 
 
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: Хармонизиране разпоредбите на 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” с тези на Закона за общинската собственост и Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.  
 
 
Справката за отразените становища след обществените консултации, ще бъде 
публикувана на официалната страница на Община „Марица“. 

 

 
 


