
 

  
Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, Община „Марица“ чрез настоящото публикуване 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: obshtina@maritsa.org 

 

МОТИВИ: 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.“ 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
НАРЕДБАТА. 

За прилагане на Наредбата не е необходимо да се изразходват бюджетни средства.  

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, както следва: 



 

 
Н А Р Е Д Б А 

за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” 

 
§ 1. Чл. 53 се изменя, както следва:  

Чл. 53. (1) Безвъзмездното предоставяне на имоти, частна общинска собственост, за 
нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, 
предвидени в Закона за политическите партии, за осъществяване на тяхната дейност се 
извършва от Кмета на общината без търг или конкурс. 

(2) Помещенията по ал.1 се предоставят на политически партии, които имат 
парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава.  

(3) Помещенията по ал.1 могат да се предоставят и на партии, получили над едно на 
сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори. 

(4) Помещенията по ал.1 се предоставят и на политически партии, представени в 
Общински съвет на последните местни избори. 

(5) Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили 
задълженията си към общината, произтичащи от ползването на общински имоти. 

(6) Предоставените имоти на политически партии не могат да се преотдават под наем, 
да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и 
да се извършва стопанска дейност в тях. 

(7) Исканията за предоставяне на имоти по ал.1 се отправят до Кмета на общината и 
следва да съдържат:  

 Регистрация на политическата партия (коалиция) и удостоверение за актуално 
правно състояние; 
 Документ за легитимност на представляващите политическата партия (коалиция); 
(8) Кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се 

сключва договор. Договорите по ал.2 и 3 са със срок до обявяване на резултатите от 
следващите парламентарни избори. Договорите по ал.4 са със срок до обявяване на 
резултатите от следващите местни избори. 

(9) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват преди срока по ал.8 със 
заповед на Кмета на общината поради неплащане на експлоатационните разходи за повече 
от три месеца или при нарушение на забраната по ал.6. 
§ 2. Чл.121, ал. 5 се изменя, както следва: 

(5) Лицата подават заявление по образец, одобрен със Заповед на Министъра на 
земеделието и храните, до кмета на общината в срок до 10 март. Заявленията се подават 
лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация. Информацията за 
задълженията по чл. 121, ал. 2 от настоящата наредба се проверява служебно от комисията 
по чл. 121, ал.  7 чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се 
поддържа, същата се изисква и получава по служебен път от компетентната 
администрация. Министерството на земеделието, храните и горите предоставя служебно 
на общината извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за 
животновъдните обекти на територията на общината. Отказът за регистрация на 
заявлението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред областния управител по местонахождението на имота.  
§ 3. Чл.121, ал. 6 се изменя, както следва: 

(6) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно определената по 
реда на ал. 4 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. 

§ 4. Наредбата е приета с Решение № …, взето с Протокол № …. от …………… г. на 
Общински съвет „Марица”.  
 

 


