Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: ОБЩИНА ТРЪН

Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

Контакт за въпроси: Станислава Алексиева
Секретар на Община Трън
0886266056

Подпис на утвърдил: /п/
Име и длъжност: ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН

Дата: 21.02.2019 г.
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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА:
Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на община Трън е приета с Решение №58/18.06.2008г на Общински съвет Трън.
След подаден протест от Окръжна прокуратура – Перник, с който се атакуват
разпоредбите на чл.5, ал.2, т.1 и чл.44 от действащата към момента Наредба като
незаконосъобразни, е образувано административно дело № 13/2019г по описа на
Административен съд гр.Перник.
Изложеното по-горе налага предприемане на действия за приемане на нова Наредба,
изготвена в съответствие и действащото законодателство, при спазване на Закона за
нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс.
Последващи оценки на въздействието ще бъдат извършени при влизане в сила на
нормативния акт.
ІІ. ЦЕЛИ:
Основната цел е постигане на съответствие с разпоредбите на действащото
законодателство, като правилното им прилагане следва да кореспондира с новата наредба по
правилен и неподлежащ на различно тълкуване начин
ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Общинска администрация, граждани.
ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ:
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от
вариант „без действие“ и предложения вариант за приемане на наредбата. По своята същност
Наредбата осъществява пряко регулиране на обществени отношения и поради тази причина
вариантите са само два - Вариант 1 ,,Без действие“ и Вариант 2 ,,Приемане на Наредбата“.
Всякакъв друг вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.
Вариант за действие 1 „Без действие“:
При този вариант ще съществува липса на местен нормативен акт, който да
регламентира реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища.
Вариант за действие 2 „Приемане на Наредбата“:
При този вариант ще се постигне синхронизация на подзаконовия нормативен акт с
разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за общинската собственост,
Административнопроцесуалния кодекс и др.
V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ:
Вариант за действие 1 „Без действие”:
 Завеждане на съдебни дела за незаконосъобразни действия на администрацията;
 Извършване на финансови разходи по заведените дела и съдебни спорове;
Вариант за действие 2 „Приемане на Наредбата”:
 Няма
VІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ:
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Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Няма.
Вариант за действие 2 „Приемане на Наредбата”:
 Наличие на местен нормативен документ, разработен в съответствие с действащата
нормативна уредба и уреждащ въпроси по отношение на задоволяване на потребностите
нуждаещи се граждани от жилище.
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ:
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
 Риск от финансови разходи при възникване на съдебни спорове и
съдебни дела за незаконосъобразни действия на администрацията.

завеждане на

Вариант за действие 2 „Приемане на Наредбата”:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане
на Наредбата”.
VІІІ.АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА:
□ Ще се повиши
□ Ще се намали
Х Няма ефект
Предложения проект на Наредба не налага административни и структурни промени. Не
се създават нови регулаторни режими.
ІХ. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ?
Не се създават нови регистри.
Х. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП):
□ Актът засяга пряко МСП
□ Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
ХІ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:
□ Да
Х Не
ХІІ. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ:
Проектът на Наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации за 30 дни на
официалната страница на Община Трън, раздел „Новини“
Най-важните въпроси за обществената консултация са:
1. Ясни ли са предложените разпоредби ?
3

2. Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт ?
3. Други предложения и коментари извън зададените в документа теми ?
След провеждане на общественото обсъждане, ще бъдат отразени и разгледани всички
постъпили становища, предложения и възражения от заинтересованите страни.
Протоколът от проведеното обществено обсъждане ще бъде публикуван на интернет
страницата на Община Трън.
ХІІІ. ПОДПИС НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ: /п/
Име и длъжност: Станислава Алексиева, Секретар на Община Трън
Телефон: 0886266056, ел. поща: stasy_as@abv.bg

Тази оценка на въздействието представя аргументирано вероятните ефекти от
предложеното действие.
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