
Приложение № 1  

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Исперих 

Нормативен акт – Наредба за изменение  

на Наредба №28 за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Исперих 

 

 
Дата: 11.01.2018г. 

Контакт за въпроси: Гюлнур Мехмед – 

Юрисконсулт 
Телефон: 08431/20-06, вътр. 124. 

1. Дефиниране на проблема:  

Съгласно чл.5, ал.4 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със 

земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих началната годишна наемна цена 

и срокът за отдаване под наем на земеделски имоти от ОПФ, се определят съгласно 

Приложение №1 от тази наредба. За имоти от ОПФ годишният наем е както следва: ниви - 

35.00 лв./дка, ливади – 7 лв./дка, мери и пасища – 5 - лв./дка, трайни насаждения (овощни 

дървета и лозя) – 27 лв./дка, новообразувани имоти по планове за земи по &4 от ЗСПЗЗ – 

35 лв./дка.  

Предлагаме  годишните наемни цени за имоти от ОПФ да се увеличат, както следва: 

ниви - 45.00 лв./дка, ливади – 10 лв./дка, мери и пасища – 8 - лв./дка, трайни насаждения 

(овощни дървета и лозя) – 35 лв./дка, новообразувани имоти по планове за земи по &4 от 

ЗСПЗЗ – 45 лв./дка.  

Във връзка с прецизиране и актуализиране на базисните наемни цени на 

земеделските имоти от ОПФ, определени на декар за година се налага изменение в 

Приложение №1 на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от 

общинския поземлен фонд на Община Исперих. Последно годишните наемни цени за 

отдаване на земеделските земи са актуализирани с приемането на Наредбата с Решение 

№539 по Протокол №60 от 30.07.2015г. на Общински съвет Исперих.  

 

Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Основна причина, налагаща промените в цитираната наредба са извършените 

анализи от Общинската администрация на достигнатите цени на наемите на земеделските 

земи след проведени търгове въз основа на сключените договори за наем през 2017година. 

Друга причина за актуализирането на наемните цени е увеличаването на размера на 

средната стойност на рентните вноски за ниви и трайни насаждения за землищата на 

Община Исперих за стопанската 2016/2017г. Причина за увеличаването на годишната 

наемна цена на декар на мерите и пасищата е големият брой отглеждани пасищни животни 

на територията на общината и в същото време недостига на пасища спрямо отглеждания 

брой животни. 



1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 

др.). 

- през 2017година наемната цена на земеделските земи отдадени след проведени 

търгове са изключително високи;  

- увеличаването на размера на средната стойност на рентните вноски за ниви и 

трайни насаждения за землищата на Община Исперих през годините; 

- броя на потенциалните наематели на пасища е голям поради което има недостиг 

на пасища на територията на Община Исперих. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

не 

2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли 

целите на действащата стратегическа рамка? 

         Целта на тази промяна е да се актуализират началните цени за отдаване под наем на 

земеделските земи от ОПФ чрез търг в местната наредба, така че да съответстват на 

динамично развиващите се процеси в страната ни.  

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

От настоящата наредба са заинтересовани граждани наематели на земеделски земи и 

пасища от Общинския поземлен фонд. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, 

държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие: Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока 

степен се прилага по-високият по степен акт. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

5. Негативни въздействия: Не се очакват 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:  от прилагането на актуализираната наредба се 

очаква повишаване приходите в бюджета на общината. 

 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: не са установени потенциални рискове. 

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 

9. Създават ли се нови регистри? 

не 

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:  Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, 

проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Исперих, за 

предложения и становища. В 30-дневен срок (от 11.01.2018г. до 12.02.2018г.)  

заинтересованите лица могат да дадат предложения и становища по проекта на 

нормативния акт. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-

mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община 

Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70. 

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

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона 
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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:  

Дата: 11.01.2018г. 

Подпис: /  / 

 


