ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Институция: ОБЩИНА „МАРИЦА“
Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“
I. Дефиниране на проблема:
В деловодството на Общински съвет „Марица“ е постъпил протест от Окръжна прокуратура
– Пловдив с вх. № ОбС-235/18.04.2019 г., с който се иска обявяване на нищожност на чл.42,
ал.1, т.1, т.4 и т.5, чл.162, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.163, ал.3 от Наредба за реда за управление на
горските територии, общинска собственост на община „Марица“. Твърди се, че посочените
разпоредби противоречат на текстове от Закона за горите. След извършен преглед и анализ
на атакуваните разпоредби от страна на общинска администрация се установи, че
последните подлежат на промяна с цел ликвидиране противоречието им със закона.
Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 181, ал. 6 от
ЗГ. По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа
административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има
многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на
чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които
уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с
местно значение.
Според чл.42, ал.1 „Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без
промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на: 1. Стълбове за
въздушни
елетропроводи;
4.
Нефтопроводи,
топлопроводи,
газопроводи,
нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за
производство на електрическа енергия; 5. Надземни и подземни проводи за хидротехнически
съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм“. Съгласно чл. 152, ал. 1 от
Закона за горите: „чл. 152. (1) Строителство в горските територии без промяна
предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1.“ Очевидно е, че с
използването на наречието „само“ законодателят насочва, че изброяването на обектите по
чл. 54, ал. 1 от ЗГ е изчерпателно.
Обектите, които са посочени в чл.42, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от Наредбата са присъствали в
изброяването на обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, но след измененията в закона
през изминалите две години, те са изключени, тоест за изграждането на обектите по т.1, т.4 и
т.5 вече се изисква промяна на предназначението. От казаното става ясно, че е налице
противоречие между подзаконовия нормативен акт и ЗГ, тъй като наредбата разрешава
нещо, което законът не допуска.
Другото противоречие, което следва да се ликвидира е между чл.162, ал.1, ал.2 и ал.3 и
чл.163, ал.3 от наредбата от една страна и чл.146, ал.1 и чл.148, ал.3 от ЗГ от друга. В
цитираните разпоредби от наредбата се оправомощава кмета да извършва действия, които
изрично по силата на Закона за горите е предвидено да се осъществяват от съответния
директор на регионална дирекция по горите.
Предложеното изменение е в законовите рамки - 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 във връзка чл.42, ал.1, т.1, т.4 и т.5,
чл.162, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.163, ал.3 от Наредба за реда за управление на горските
територии, общинска собственост на община „Марица“ за противоречието им с чл.54, ал.1,
чл.146, ал.1 и чл.148, ал.3 от Закона за горите.
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 Наредба за реда за управление на горските територии –
общинска собственост на община „Марица“ с тези на Закона за горите.
ІV. Идентифициране на заинтересованите страни: Собствениците на гори и горски
територии в землището на община „Марица“; граждани, имащи постоянен или настоящ
адрес на територията на община „Марица“, както и юридическите лица със седалище и
адрес на управление на територията 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“.

