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Частична предварителна оценка на въздействието 

Институция: 

Община Куклен 

Нормативен акт: 

Наредба за общинската собственост 

  
……………………………………………… 

Лице за контакт: 

 

Телефон и ел. поща: 

тел.: 03115/2120,  
email: mail@kuklen.org 

1. Проблем/проблеми за решаване:  

Основните причини, поради която се изисква приемане на нова Наредба, са следните: 

- От фактическа страна ще се премахне законодателно противоречие с по-горестоящите 

нормативни актове. 

- Ще се актуализира и синхронизира редът за разпореждане и управление на общинското 

имущество на община Куклен със сега действащото законодателство на Република България, в 

това число публичните конкурси и редът за провеждане на тръжни процедури.  

- Ще се съчетае нормативната уредба на Община Куклен с актуалното законодателство на 

Европейския съюз и Република България.  

 

2. Цели: 

Цел 1: Привеждане и синхронизиране на Наредбата за общинската собственост с действащото 

европейско и национално законодателство.  

Цел 2: Въвеждане на ясни и точни правила при провеждане на конкурси и търгове, чрез които се 

постига максимална прозрачност на процедурите. 

 

ОБЩИНА  КУКЛЕН  
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3. Заинтересовани страни:  

     Всички физически и юридически лица на територията на Община Куклен. 

 

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията: 

Вариант 1 - „Без действие“: 

     При приемане на този вариант на Наредбата ще се появи несъответствие между нормативната 

база на същата и действащото законодателство на Република България. 

     Чрез избор на този този вариант няма да може да се постигне точна и законова рамка в 

действията на Наредбата, ще се затрудни провеждането на  процедури, търгове и обществени 

конкурси на територията на общината.  

     При Вариант 1 – „Без действие“, Община Куклен няма да реализира никакви ползи, защото е 

субект по Закона за общинската собственост. 

 

Вариант 2 - „Приемане на Наредбата“ 

     При одобрение на този проект ще се постигне актуализация и съответствие на Наредбата със 

законодателството на Република България, което е нужно по повод приетите промени в Закона за 

общинската собственост,  Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Закона за местните данъци и такси. Това означава, че този вариант е именно правилният избор. 

      При приемане на Вариант 2 – „Приемане на Наредбата“ ще се улесни изпълнението на 

поетите задължения от страна на общината. Община Куклен ще има възможност да използва 

законоустановени и ясни правила относно реда за придобиване, разпореждане и управление на 

общинското имущество в района. 

5. Въздействия и административна тежест от приемане на проекта на Наредбата: 

          Положителни: 

- Прозрачност и яснота за всички кандидати в тръжни процедури и обществени конкурси 

- Обективен и качествен контрол 

- Изпълнение на законовите задължения 

- Наредбата ще бъде приведена в съотвествие със Закона за общинската собственост, Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и Закона за местните данъци и 

такси 

          Отрицателни: 

- Липса на всякакви отрицателни въздействия  

           Административна тежест:  

           Административната тежест от приемането на настоящия проект на Наредбата няма нито да 

се увеличи, нито да се намали, както за администрацията, така и за другите заинтересовани 

страни. С приемането на проекта на Наредбата не се предвиждат създаването на нови регистри. 



6.  Отрицателни въздействия от приемане на проекта на Наредбата: 

- Липсва всякаква възможност за отрицателни въздействия и потенциални рискове.   

7. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми): 

 

 

 

8. Създават ли се нови и засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)? 

 

 

 

9.  Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант 

(включително по отделните проблеми)? 

 

 

10. Консултации: 

 

 

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

 

 

 За срок от 30 дни  проектът на Наредбата ще бъде публикуван в интернет пространството за 

обществено обсъждане, както и на Портала за обществени консултации. 

12. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради 

очаквани значителни последици? 

 

 
(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове) 

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



на частичната предварителна оценка на въздействието: 

 

Име и длъжност:   Владимир Бинев – Старши юрисконсулт при Община Куклен 

Дата:   14.04.2021 г. 

Подпис:   (П) 

 

 

 

 


