
ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: Общински съвет 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 
                

Контакт за въпроси: Стефан Куцинов                                                     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. 
   Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество е обнародван в Държавен вестник брой 7 от 19.01.2018 г., като с него е отменен
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като са преуредени
обществените  отношения,  свързани  с  установяването  на  конфликт  на  интереси.  Това
налага в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация да бъде направена промяна, която да
го приведе в съответствие с новата правна уредба, която въвежда ЗПКОНПИ, а именно
създаване  на  постоянна  комисията  по  Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  за
отнемане на незаконно придобито имущество към 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 унисон
със  Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  отнемане  на  незаконно  придобитото
имущество.

 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  -  Закон  за
противодействие  на  корупцията  и  отнемане  на  незаконно  придобитото  имущество.
Промените в действаща редакция на правилника засягат изменение на разпоредбата на чл.
17,  ал.  3  т.  5 в следния вид:  „Комисия по Закона за противодействие на корупцията  и
отнемане на незаконно придобитото имущество” и създаване на нов параграф 4. в ПЗР на



правилника със следния текст: „Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската  администрация  е приет с  Решение  № ……. от Протокол № ………… от
………. г. на Общински съвет Куклен и влиза в сила от деня на приемането му.”

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:
Общински съвет Куклен и администрацията на община Куклен;

2. Косвени заинтересовани страни: 
Съгласно  чл.  2,  ал.  2  от  сега  действащата  редакция  на  Правилника  Общинският  съвет
определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на
следните дейности: 
1.  общинското  имущество,  общинските  предприятия,  общинските  финанси,  данъци  и
такси, общинската администрация; 
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 
3. образованието; 
4. здравеопазването; 
5. културата; 
6. благоустрояването и комуналните дейности; 
7. социалните услуги; 
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 
10. развитието на спорта, отдиха и туризма; 
а от това следва, че косвени заинтересовани страни са всички граждани/юридически лица с
адрес/седалище на територията на община Куклен.

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 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
с действащото законодателство - Закон за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество, тъй като е задължително съгласно чл. 15 от Закона за
нормативните актове, нормативният акт да съответствува на Конституцията и на другите



нормативни  актове  от  по-висока  степен,  а ако  постановление,  правилник,  наредба  или
инструкция  противоречат  на  нормативен  акт  от  по-висока степен,  правораздавателните
органи прилагат по-високия по степен акт.

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”:
Община  Куклен  може  да  има  евентуално  допълнителни  разходи,  свързани  с

производства  в бъдеще по оспорване на текста,  предложен за промяна в  Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с  общинската  администрация,  който  не  е  в  съответствие  със  законодателството  на
Република България.

Вариант за действие 2 „Приемане на правилника”: 
Община Куклен няма да има допълнителни разходи при приемане на проекта на

правилник  за  изменение  и  допълнение,  нито  има  основания  за  възникване  на
икономически, социални, екологични или други негативни въздействия.

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 Правилника със законите и Конституцията
на Република България.

 
 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, нито оказва

каквото и да влияние на стопанската  дейност,  нито ограничава свободата на търговска
инициатива на местно ниво на юридически лица/физически лица.



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 – „Проекто-
наредби” и на Портала за обществени консултации.

Ще  бъдат  разгледани  всички  постъпили  становища,  мнения,  и  предложения  от
всички 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 постъпилите  становища, предложения и мнения след провеждане на
общественото  обсъждане  ще  бъде  публикувана  на  официалната  страница  на  Община
Куклен, раздел – „Проекто-наредби” и на Портала за обществени консултации.

XII. Подписи на отговорните лица: 
   Тази  оценка  на  въздействието  аргументирано  представя  вероятните  ефекти  от
предложения  проект  на  Правилник  за  изменение  и  допълнение  на  Правилник  за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация.

Телефон за контакт: 03115/2120; дата: 07.03.2019 г.

Стефан Куцинов – Председател на Общински съвет Куклен                    (П)                         
                                                                                                                             
старши юрисконсулт Мария Генова                                                              (П)

адв. Николай Чолаков                                                                                      (П)


