
 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

                    

ДОКЛАД  ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ 

От 

Василка Иванова Стефлекова - Йовкова – 

Директор на дирекция „ФСД” при община Копривщица 

 

 Относно: Промени в Наредба за цени на услуги на територията на община 

Копривщица  

 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Копривщица 

Нормативен акт: Наредба за цените 

на услуги на територията на община 

Копривщица 

Контакт за въпроси: Василка Иванова 

Стефлекова-Йовкова 
Телефон: 0878444072 

1. Дефиниране на проблема: Подобряване на услугата по ползването на общинските 

имоти и изпълнение на приходите от наем за позването на общински имоти – мери, 

пасища, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в бюджета на общината и във връзка 

с увеличаване на минималната работна заплата, поскъпване на консумативите за 

предоставяне на административни услуги и нарастващата инфлация, налага 

увеличаването на таксите и цени на услуги, предоставяни от община Копривщица. 

2. Цели: Приемането на предложените промени в горе цитираната наредби ще доведе 

до увеличаване приходите  в Бюджета на общината за 2022 година.  

3. Идентифициране на заинтересованите страни: Заинтересовани и засегнати 

страни от предлаганата промяна ще бъдат всички ползватели на общински земеделски 

Земи, които предоставя община Копривщица, в това число  физически и юридически 

лица. 

4. Варианти на действие:  

 

Вариант за действие 0 : „Без намеса”: Прилагането на вариант „Без намеса” не води 

до постигане на описаните по-горе цели. 

Вариант за действие 1: „Нерегулаторна намеса”: Тъй като възникването , 

изменението, погасяването и прекратяването на обществените отношения следва да се 

развиват в границите на действащото законодателство, то нерегулаторна намеса в тях 

не е възможна. 

Вариант за действие 2: „Приемане на промяна в наредбите”: В резултат на 

приемане на промените в наредбите се очаква да се увеличат приходите и намаляване 

на разходите в община Копривщица. 

  



5. Негативни въздействия: При не приемане на предложените промени в наредбите, 

общината ще търпи загуби, което ще доведе до дефицит в бюджета за 2022 година. 

6. Положителни въздействия: Приемането на предложените промени няма да доведе 

до допълнителни разходи за общината, но ще доведе до допълнителни приходи в 

бюджета. 

Спазването на процедурата по чл.26 от Закона за нормативните актове има за цел да 

гарантира зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност.  

7. Потенциални рискове: Потенциалните рискове са евентуалното недоволство от 

страна на физически и юридически лица.    

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

0 Ще се повиши 

0 Ще се намали 

0 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)? 

0 Актът засяга пряко МСП 

0 Актът не засяга пряко МСП 

0 Няма ефект 

11. Проектът на нормативните актове изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

0 Да 

0 Не 

12. Обществени консултации: 

Преди да бъдат внесени промените на наредбата, са спазени  изискванията на чл.26 от 

Закона за нормативните актове, т.е. проекта за промените са качени на интернет 

страницата на община Копривщица. 

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

съюз? 

0 Да 

0 Не 

14. Име, длъжност, дата и подпис на лицето, отговорно за изработването на 
нормативния акт: 

Име и длъжност: Василка Иванова Стефлекова – Йовкова – Директор на дирекция 
„ФСД”  при община Копривщица 

Подпис: /П/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

Предложение за изменение на Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица 
 

 

 На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във 

връзка с чл.77 от  АПК, община Копривщица чрез настоящото публикуване 

предоставя възможността на заинтересованите лица да направят предложение и 

изразят своите становища за изменение на Наредбата за цени на услуги на 

територията на община Копривщица. 

 Предвид високата степен на обществена необходимост и полезност и с цел 

оптимизиране на работата в полза на физически и юридически лица, срокът за 

обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 30 дни, считано от 

деня, следващ датата на публикуване. 

 

 

 Мотиви към предложението за изменение на Наредба за 
цени на услуги на територията на община Копривщица 

 
 Причини, които налагат приемането на изменението на Наредбата. 

 

 Настоящето изменение е  свързано с подобряване услугата по ползването на 

общинските имоти – мери, пасища, ливади, ниви и друг вид земеделска земя, във 

връзка с увеличаване на минималната работна заплата, поскъпване на 

консумативите за предоставяне на услугата и най-вече нарастващата инфлация. 

 Предложението е чл.28 от Раздел VII Цени за ползване на общинска земя от 

Наредбата за цени на услуги на територията на община Копривщица да се промени, 

както следва: 

 Било: 

/1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо ползване 

от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ на 

стойност – 10,00 лв./дка годишен наем. 

 /3/. За ползване на ниви до 10 дка. от общински поземлен фонд – 20,00 

лв./дка годишен наем. 

/4/. За индивидуално ползване на ливади от общински поземлен фонд – 

15,00 лв./дка годишен наем. 

 Става: 

/1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо ползване 

от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 



животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ на 

стойност – 12,00 лв./дка годишен наем. 

 /3/. За ползване на ниви до 10 дка. от общински поземлен фонд – 22,00 

лв./дка годишен наем. 

/4/. За индивидуално ползване на ливади от общински поземлен фонд – 

17,00 лв./дка годишен наем. 

Цели, които се поставят. 

Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата за цени на услуги 

на територията на община Копривщица е необходимостта от актуализацията на 

цената във връзка с подобряване на услугата по ползването на услугата и 

увеличаване приходите в Бюджета на общината. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

За прилагането на новите разпоредби не са необходими допълнителни 

бюджетни средства. 

 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

 

С приемането на настоящото изменение се очаква увеличаване приходите в 

Бюджета на общината. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Предложението за изменение на наредбата е подзаконов нормативен акт и не 

противоречи, както на законодателството на Република България, така и на 

Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и 

директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя. 

 

 

 

 


