
 

 1 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА   ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

               
ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ''ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО'' ГР. 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

 
       I.ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА: 

      Досега действащият Правилник за организацията и дейността на Общинско 

социално предприятие   „Озеленяване и благоустройство“  е приет от Общински съвет 

гр. Генерал Тошево през 2018г. Съгласно  изискванията  и препоръките на 

Управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 

2020 (ОП РЧР), относно  същността и управлението на Социалните предприятия и 

съгласно текста на  § 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за предприятията 

на социалната и солидарна икономика се предвижда, че всички засегнати от 

стопанската  дейност на предприятието лица взимат участие в  неговото управление. В 

настоящия Правилник  за организацията и дейността   на общинското предприятие това 

обстоятелство не е посочено, което  налага той да бъде изменен и допълнен, като бъде 

приведен в съответствие с изискванията на закона и Управляващия орган. 

 

                II.     ЦЕЛИ: 

    С   изменението и допълнението се цели спазването на специфичните изисквания на  

УО на ОП РЧР, относно раздел  11.2 от  Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  

 

               III.   ИНДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: 

            1.  Администрацията на Община Генерал Тошево, 

     2. Общинско социално предприятие ,,Озеленяване и благоустройство"  

     

                

              IV.   ВАРИАНТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: 

               Осигуряване на съответствие  на подзаконовия нормативен акт със законовите 

разпоредби. 

               Има  два варианта за въздействие: 

               Вариант 1 „Без намеса“ и Вариант 2 „Приемане на правилника“. 

               При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани други 

варианти, които да са различни от варианта „Без намеса“ и вариант предложеният 

проект за правилник  да бъде приет. 

 

               Вариант за действие 1 „Без намеса“ : 

               При този вариант ще се наблюдава действащ подзаконов нормативен акт, 

несъобразен със законодателството на Република България и  изискванията на  УО на 

ОП РЧР. 

 

      

             Вариант за действие 2 „Приемане на правилника“ 

             При този вариант се постигат целите, които са набелязани, и ще се осигури 

действащ подзаконов нормативен акт, който да е съобразен със законодателството на 

Република България и   изискванията на  УО на ОП РЧР. 

 

                

               V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 
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                Вариант за действие 1 „Без намеса“ : 

                Негативни въздействия за заинтересованите страни са следните: 

               1.Община Генерал Тошево – създава се риск и предпоставка за  завеждане на 

съдебни дела за незаконосъобразни действия на администрацията; извършване на 

финансови разходи по заведените дела и съдебни спорове 

                2. Общинско социално предприятие   „Озеленяване и благоустройство“   -

създаване на предпоставки за отказ за извършване на плащания по проекта. 

 

             Вариант за действие 2 „Приемане на правилника“ 

            Негативни въздействия на заинтересованите страни са : 

         За заинтересованите страни не се очакват негативни въздействия от приемането 

на Правилника. 

 

 

           VI. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

           Вариант за действие 1 „Без намеса“ : 

           За заинтересованите страни не се очакват  положителни въздействия от 

неприемането на Правилника. 

 

          Вариант за действие 2 „Приемане на правилника“ 

          Положителните въздействия  за заинтересованите страни са свързани с 

хармонизирането и привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове 

с такива от по-висок ранг. Също  така се постига максимална  справедливост  и 

прозрачност  в правоотношенията  между Общината  и обществеността. 

 

        VII. ПОТЕНЦИАНИ РИСКОВЕ 

        Вариант за действие 1 „Без намеса“  

      Потенциалните рискове  за заинтересованите страни са следните: 

-     невъзможност за гарантиране на адекватно прилагане на нормативната уредба. 

 

          Вариант за действие 2 „Приемане на правилника“ 

          Не са идентифицирани конкретни рискове при  реализирането на Вариант“2 

„Приемане на  Правилника“ 

 

     VIII. АДМИНИТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА: 

 

     Ще се повиши 

     Ще се  Намали 

     Няма ефект 

     Положителният ефект от Правилника  не налага административни и структурни 

промени. 

 

       IX. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ? 

       Не се създават нови регистри. 
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           X. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

            Актът засяга пряко МСП 

            Актът не засяга МСП 

            Няма ефект 

 

Направените  предложения  за изменение и допълнения  в Правилника съответстват  на 

принципа на равнопоставеност и не предвиждат различно  третиране на различните 

групи субекти. 

 

             XI. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА   ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА 

НА ВЪЗДЕЙСТТВИЕТО: 

 

            Да 

            Не 

 

             XII.ОБЩЕСТВЕНИ  КОНСУЛТАЦИИ 

На основание на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е 

публикуван на интернет страницата на Община Генерал Тошево  за обществено 

обсъждане, като  на заинтересуваните лица е предоставен  не по-кратък  от 30 дни срок 

за предложения, становища или възражения . Докладната на Проекто-правилника е в  

раздел “Общински съвет“, подраздел „Проекто-нормативни актове“.   

 Постъпилите в  този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка, 

която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Генерал Тошево в 

предвидения от закона срок. 

 

XIII.ПОДПИС НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ 

Телефон: 05731/20-20 , ел.поща:mail@toshevo.org 

 

Тази оценка на въздействието представя  аргументирано вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 

Име и длъжност Бистра  Атанасова - Костадинова- „Директор“ ОСП „Озеленяване и 

благоустройство. 

 

04.11.2019 г.  

 


