
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: Община Куклен         Нормативен акт: Правилник за изменение и          
допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 
на Община Куклен 

                                                                                                          
Дата: 10.10.2018 г. 

Контакт за въпроси: Пламен Гошев                                                     Телефон: 03115/2120
Председател на Общински съвет Куклен

І. Дефиниране на проблема: 
1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват

се аргументите, които оправдават нормативната промяна. 
   Съгласно  чл. 66.  ал.  1,  т.  8  от  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
Общинския  съвет,  неговите  комисии  и  взаимодействието  му  с  общинската
администрация  на  Община  Куклен, общинският  съветник  има  право на
командировъчни, които се подписват от Председателя на Общинския съвет. 

Посочената норма противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
общинските  съвети  издават  нормативни  актове,  с  които  уреждат  съобразно
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Аналогична е разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

От друга страна разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА гласи, че Нормативният акт
трябва  да  съответствува  на  Конституцията и  на  другите  нормативни  актове  от  по-
висока степен.

За случаите на командироване извън територията на Република България има
изрична  уредба  в  чл.  6,  ал.  1,  т.  2  от  Наредбата  за  служебните  командировки  и
специализации  в  чужбина,  според  която  заповедите  за  командировки  или
специализации в чужбина за общинските съветници се издават от кмета на общината.
Тази норма касае компетентност и има овластяващ характер. Разпоредбите, посветени
на компетентността не могат да се тълкуват разширително, поради изключителния им
характер, поради което и всяко разрешение на местния орган, различно от посоченото в
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина е противозаконно.

При командировки без напускане пределите на Република България, в Наредбата
за командировките не се съдържа изрична регламентация,  но тъй като ситуацията  е
сходна с предходната, тъй като и в двата случая става дума за изпълнение на функциите
на общинския съветник на място, различно от седалището на общинския съвет, следва
да се приложи същото разрешение на въпроса.

 В подкрепа на горните изводи е и разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 16 от
Закона  за  метното  самоуправление  и  местната  администрация,  в  която  е  казано,  че
кметът  на  общината  осигурява  организационно-техническото  обслужване  на
общинския съвет и организира изпълнението на общинския бюджет. По презумция от
тази  разпоредба  на  закона  компетентен  да  издаде  заповеди  за  командировка  на
председателя на общинския съвет и на общинските съветници е кмета на общината и
само  заповед,  подписана  от  него  следва  да  бъде  изпълнена  от  общинската
администрация и задължена съответната бюджетна сметка на общината.
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Цитираните по-горе норми са повелителни, защото чрез тях се урежда реда за
извършване  на  определено  действие  и  са  норми  от  по-висок  ранг  от  нормите,
съдържащи се в Правилника, приет от общински съвет Куклен.

2.  Описва  се  какви  са  проблемите  в  приложението  на  съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства,  които налагат приемането на
ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.)
   Предлаганите  изменения  и  допълнения  на  Правилника  за  организацията  и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация  на  Община  Куклен са  необходими,  тъй  като  с  тях  ще  се  постигне
съответствие с нормативен акт от по-висока степен

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
 Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила
на подзаконовия нормативен акт и неговото прилагане.

 ІІ.  Цели:  Посочват се  целите,  които си поставя нормативната промяна по
конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. 

 Целта  на  изменението  и  допълнението  на  правилника  е  привеждане  на
съществуващия  нормативен  акт  в  съответствие  с  нормативни  актове  от  по-висока
степен, по този начин неговите разпоредби няма да се явяват нищожни.

ІІІ.  Идентифициране  на  заинтересованите  страни:  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.). 

1. Преки заинтересовани страни:
1.1. Администрация на Община Куклен;
1.2. Общински съвет Куклен

2. Косвени заинтересовани страни: 
Няма.

ІV.  Варианти  на  действие:  Идентифицирайте  основните  регулаторни  и
нерегулаторни  възможни  варианти  на  действие  от  страна  на  Общината,
включително и варианта „без намеса”. 

При  този  подзаконов  нормативен  акт  не  е  възможно  да  бъдат  формулирани
други варианти, различни от вариант „Без намеса” и предложеният вариант „Приемане
на правилника“. 

Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на правилника”. 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант действащата към момента

редакция на правилника ще продължи да противоречи на действащото към момента
законодателство.

 Вариант за действие 2 „Приемане на  правилника”: При този вариант ще бъде
хармонизиран Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието  му с общинската  администрация  на  Община Куклен с



действащото законодателство и Община Куклен ще бъде защитена от прогласяване на
нищожност на текстове от сега действащата редакция на правилника.

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички
значими  потенциални  икономически,  социални,  екологични  и  други  негативни
въздействия  за  всеки  един  от  вариантите,  в  т.ч.  разходи  за  идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”:
 Разходите за заинтересованите страни са следните: 

І. Община Куклен и нейните звена: 
1.  Община  Куклен  може  да  има  допълнителни  разходи,  свързани  с

производството  по  прогласяване  на  нищожност  на  текстове  от  Правилник  за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, които не са в съответствие със законодателството на
Република България.

Вариант за действие 2 „Приемане на правилника”: 
Разходите за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Куклен няма да има допълнителни разходи, освен в качеството й на

администрация, изработваща нормативни актове.

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност – и количествено) всички
значими  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. 

Очаква  се  постигане  на  съответствие  на  нормативната  база,  изработвана  и
приемана от местната власт с тази, изработвана и приемана от по-високо ниво.

 

 VІІ. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането
на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на правилника”
няма и няма основание да възникнат при приемане на Правилника.

VІІІ. Административната тежест:
 □ Ще се повиши

  □ Ще се намали
  х Няма ефект 

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 
 □ Актът засяга МСП
 □  Актът не засяга МСП
 х  Няма ефект 

Проектът  няма ефект и не засяга микро, малки и средни предприятия.

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
□ Да
 х Не 



ХІ.  Обществени  консултации: Обобщете  най-важните  въпроси  за
обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури. 

Най - важните въпроси за обществената консултация са: 
В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 
В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 
Проектът  на  правилника  ще  бъде  публикуван  в  интернет  за  обществени

консултации за 30 дни на официалната страница на Община Куклен, раздел – Проекти
на нормативни актове.

Ще  бъдат  разгледани  всички  постъпили  становища  и  предложения  от  други
заинтересовани страни. 

Проектът  на  правилника  с  публикуването  му  ще  стане  достояние  до  всички
заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на
електронен адрес: obskuklen@abv.bg и/или в деловодството на Общински съвет Куклен,
гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 3. 

Справката  за  отразените  становища  след  обществените  консултации  ще бъде
публикувана на официалната страница на Община Куклен.

XII. Подписи на отговорните лица: 
Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от

предложеното действие. 
Телефон за контакт: 03115/2120;

Пламен Петров Гошев – Председател на Общински съвет Куклен:                    / п /
                                                                                                                           …………………
Недялка Георгиева – Главен юрисконсулт                                                              / п /
                                                                                                                          …………………


