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1. Дефиниране на проблема: 

Основната причина за приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от 

общинския поземлен фонд на Община Джебел обусловено от  установена необходимост 

от прецизирането на някои разпоредби, свързани с привеждане на същите в 

съответствие с действащи нормативни актове от по-висока степен, а именно Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, както и премахване на 

ограничение за наемане на маломерни имоти от ОПФ, които могат да се отдават под 

наем за една стопанска година без търг или конкурс с оглед увеличаване на приходите 

на Община Джебел от отдаване под наем на земи от ОПФ и по-пълно задоволяване на 

обществените потребности.   



2. Цели:  

Целта на приемане на настоящите промени в Наредбата за условията и реда за 

придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Джебел е постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете 

от наредбата с нормите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Заинтересованите и засегнатите от приемането на инициираните промени в Наредба за 

условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Джебел  са гражданите, които  наемат имоти от ОПФ .  

 

4. Варианти на действие: 

Вариант 1 – Без промяна 

- Ще остане в сила ограничението предвидено в чл. 19 от Наредбата, и ще останат 

неизползвани маломерни имоти. 

- Текстове от Наредбата няма да бъдат синхронизирани с текстовете на действащото 

законодателство в Република България  

Вариант 2 – Приемане на Проекта 

- Очакват се приходите в бюджета на община Джебел от  наем на имоти от ОПФ да нараснат.  

- Наредбата ще бъде синхронизирана с текстовете на действащото законодателство в 

Република България 

5. Негативни въздействия: 

  При Вариант 1 „без действие“: не е налице положително въздействие. 

  При Вариант 2 „изменение и допълнение на наредба“: не се предвиждат потенциални 

негативни въздействия. 

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от 

вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани 

страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни 

въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 



6. Положителни въздействия: 

   

  При Вариант 1 „без действие“: Не се очакват положителни въздействия от 

неприемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Джебел 

При Вариант 2 „изменение и допълнение на наредба“: Синхронизиране на текстовете с 

действащото законодателство в Република България и увеличаване на приходите в 

бюджета на община Джебел.  

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани 

страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете 

как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове: Конкретни рискове при реализирането на вариант 2 „изменение и 

допълнение на наредба“ няма основание да възникнат. 

 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали   

☒ Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и 

услуги? 

Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не се създават нови регистри. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☒ Актът не засяга МСП 

☐ Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

☒ Не  

12. Обществени консултации:  

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 

заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са 

писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30-дневен 

срок, считано от 23.01.2023 г. в деловодството на Общинска администрация – 

гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg 

 



Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка 

на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните 

актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

☐ Да 

☒ Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията 

по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я 

приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 
 

Име и длъжност: Бюлент Ахмед – началник отдел „ОСГС” при Община Джебел  

 

Дата: 23.01.2023 г. 
 

Подпис:-----П--------------- 

 


