
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 

Институция: ОБЩИНА МАРИЦА 

Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
управление на горските територии - общинска собственост на Община „Марица”, 
(Приета с решение № 139, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г. на общински съвет 
„Марица”), изменена с Решение № 81/01.04.2014 г. на ОбС „Марица”; изм. и доп. с 
Решение № 166/17.06.2014 г. на ОбС „Марица”; изм. и доп. с Решение № 
253/25.06.2019 г. на ОбС „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. 
1. 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.    

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложената Наредба са 
свързани с последните изменения в Закона за горите, Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в 
сила от 9.04.2011 г., посл изм. бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 17 от 
26.02.2019 г. и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 
6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 
г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 
26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г. 

Във връзка с горните изменения, следва да се измени правната норма на приетата 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горските 
територии - общинска собственост на Община „Марица”, тъй като е налице: 

- Промяна на реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии; 
- Промяна на реда за провеждане на процедурите по наредбата. 
2. 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: 1. уреждане условията и 

реда за управление, разпореждане, стопанисване, възпроизводство, ползване, опазване, 
защита, достъп в общинските горските територии и строителство без промяна на 
предназначението, както и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете 
на кметства при спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост, Закона 
за горите и на специалните закони в тази област. 

В резултат на приемането на тази Наредба се очаква: Общинските горски 
територии да се управляват в интерес на населението в общината, съобразно 
разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин, под общото ръководство и 
контрол на общинския съвет. 

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

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


