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I. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА:
Всяка година в бюджета на община Генерал Тошево се предвиждат средства за финансово
подпомагане на жители на общината в нужда - по социални и здравословни причини, на
абитуриенти / студенти - сираци или полусираци, на пострадали при пожар или други
бедствия, отпускани след обсъждане в Общински съвет. За да бъде този процес още попрозрачен и справедлив следва да бъдат приети ясни и обективни правила за изплащане на
помощите, в които да са определени критериите, условията, процедурата и необходимите
документи за предоставяне на еднократната финансова помощ.
II. ЦЕЛИ:
Създаване на подзаконова нормативна уредба с местно значение, кореспондираща си със
законодателството на Република България.
1.
2.

III. ИНДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Администрацията на Община Генерал Тошево.
Жители на Община Генерал Тошево .

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 наредбата“.
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани други варианти, които да
са различни от варианта „Без намеса“ и вариант предложения проект за наредба да бъде
приет.
Вариант за действие 1 „Без намеса“ :
При този вариант ще се наблюдава липса на нормативна уредба, която да урежда
процедурата за подпомагане на нуждаещите се за решаване на техните здравни и социални
проблеми
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“
При този вариант ще се въведат прозрачни критерии за кандидатстване, оценяване и
получаване на помощите и изплащане на такива единствено на лица, имащи наистина
необходимост от тях. Ще се осигури действащ подзаконов нормативен акт, който да е
съобразен със законодателството на Република България.
V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ:
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
 Липса на прозрачност и ефективност при отпускане на финансовите средства.
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2. За жителите на Община Генерал Тошево- Липса на обективни критерии при оценка на
техните заявления.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“
Негативни въздействия на заинтересованите страни са :
1. За община Генерал Тошево не се очакват негативни въздействия от приемането на
Наредбата.
2. За жителите на Община Генерал Тошево, не се очакват негативни въздействия от
приемането на наредбата.
VI. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Вариант за действие 1 „Без намеса“ :
За заинтересованите лица не се очакват положителни въздействия от неприемането на
Наредбата.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“
Положителните въздействия са свързани със създаването на нормативно уреден ред за
отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се. 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 лица са следните:
- невъзможност за гарантиране на адекватно прилагане на критериите за оценка на
заявленията за отпускане на финансова помощ.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант“2
„Приемане на Наредбата“
VIII. АДМИНИТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА:
Ще се повиши
Ще се намали
Няма ефект
Положителният ефект от Наредбата не налага административни и структурни промени.
IX. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ?
Не се създават нови регистри.
X. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Няма ефект
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XI. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:
Да
Не
XII.ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата 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-наредбата 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 Р. МунтяновЗаместник-кмет на Община Генерал Тошево
Дата: 11.03.2020 г.
Подпис:/п/
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