
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция:  ОБЩИНА ХИСАРЯ 

Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, 

приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, взето с Протокол № 

25/24.02.2009г. 

Дата: 28.12.2016 година    

І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

1. Постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с изх. № 11985/2016г., с който се 

иска Административен съд-Пловдив да отмени чл. 19 и чл. 53, ал.2 вр. с ал.1 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, 

Пловдивска област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, взето с 

Протокол № 25/24.02.2009г. Посочените разпоредби противоречат на нормативен акт от по-

висока степен, а именно на чл. 14, ал.7 и чл. 35, ал.5 от Закона за общинска 

собственост/ЗОС/. 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

подзаконовия нормативен акт. 

ІІ. ЦЕЛИ 

Целта е привеждане на Наредбата, регламентираща обществените отношения с местно 

значение, в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, съобразно рамката на чл. 76, 

ал.2 от АПК. С предложените изменения, се цели отстраняване на незаконосъобразното 

положение и синхронизиране на нормите с действащите законови норми на ЗОС. 

Създаването на подзаконов нормативен акт има за цел да регулира обществените отношения 

от местно значение само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по-

висшия нормативен акт, като детайлизира неговото приложение. 

Конкретните цели са: 

1.Прилагане на нормата на чл. 14, ал.7 от ЗОС, която предвижда възможност за отдаване под 

наем на свободни имоти публична общинска собственост с максимален срок – до 10 години, 

като законодателят не е предвидил правомощие на общински съвет да определя по-кратък 

срок от законоопределения, както е в действащата Наредба, в която е определен срок до 5-

години. 

2. Неоснователно в разпоредбата на чл. 19 от Наредбата е стеснен кръга на обектите – 

публична собственост, които могат да бъдат отдавани под наем, а именно сочи се, че  само 

части от имоти – публична общинска собственост, които могат да бъдат отдавани под наем. 

По този начин са изключени целите свободни имоти публична общинска собственост, 

предвидени в разпоредбата на чл. 14, ал.7 от ЗОС, които могат да бъдат отдавани под наем. 



3.Прилагане на разпоредбата на чл. 35, ал.5 от ЗОС, където е предвидено квалифицирано 

мнозинство „три четвърти от общия брой на съветниците при вземане на решение за дарение 

на недвижим имот – частна общинска собственост. 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  Местната общност 

и Община Хисаря като местен орган на изпълнителната власт.    

Заинтересовани страни 

1.Администрация на Община Хисаря и контролните й звена. 

2.Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на заинтересовани 

страни в отделните случаи (като засегнати и участници в обществените консултации). 

ІV.  ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата. 

По своята същност Наредбата регламентира реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря поради тази причина вариантите са 

следните - Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”.  

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

При този вариант се стига до положение:  

• Неспазване на чл. 15, ал.1 от ЗНА, който предвижда че общинската наредба трябва да 

съответства на нормативните разрешения от по-висока степен, в конкретния случай на 

оправомощаващите разпоредби на чл. 14, ал. 7 и чл. 35, ал. 5 от ЗОС.; 

• Несъответствие с нормативен акт от по-висока степен, съобразно рамката на чл. 76, ал.2 от 

АПК; 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата за изменение и допълнение”: 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

• Пълно съответствие на подзаконовия нормативен акт със Закона; 

• Изпълнение на законоустановени задължения. 

V. РАЗХОДИ 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1.Община Хисаря и нейните звена: 

Заплащане за разноски в Административното производство по образувано административно 

дело по постъпил протест от Окръжна прокуратура-Пловдив. 



Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата за изменение и допълнение”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1.Община Хисаря и контролните й звена: 

Няма допълнителни разходи.  

VІ. ПОЛЗИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Няма да има ползи.  

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата за изменение и допълнение”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1.Община Хисаря и контролните й звена: 

Целта е привеждане на Наредбата, регламентираща обществените отношения с местно 

значение, в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, съобразно рамката на чл. 76, 

ал.2 от АПК. Корекцията на подзаконовия нормативен акт е съобразена с протеста на 

Окръжна прокуратура-Пловдив и ще доведе до синхронизирането на подзаконовия 

нормативен акт със Закона за общинска собственост, който е нормативен акт от по-висока 

степен, както и с тези на европейското законодателство.  

VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на 

наредбата за изменение и допълнение” 

VІІІ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НОРМАТВНИЯ АКТ. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, 

финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря, 

изисква частична предварителна оценка на въздействие. 

Проектът на наредбата е публикуван в интернет – на официалната страница на Община 

Хисаря. 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното 

действие. 

 

Инж. Пенка Дойкова          

Кмет на Община Хисаря 



         

 

 


