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ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

Институция: Община Пещера 

Нормативен акт: Проект за изменение и допълнение на Правилник за удостояване с 

отличия на община Пещера  

 

Дефиниране на проблема: 

 

Правилникът за удостояване със звание „Почетен гражданин на селище от община 

Пещера е приет с Решение №463/22.12.1998 г. на Общински съвет гр. Пещера, изменен 

и допълнен с Решение № 318/25.11.2021 г. на Общински съвет Пещера. В правилника не 

е регламентиран редът за отличаване с отличия на община Пещера за значими 

постижения в областта на образованието, културата, изкуството и журналистиката и 

спорта. 

В община Пещера работят и творят хора, които имат съществени постижения в  

развитието на духовната сфера. Удостояване с отличие за  такива постижения е 

заслужено уважение към труда им, израз на гордост от таланта и уменията им, награда 

за старанието и усилията им.  

Награждаване в областта на образованието, културата, спорта, изкуството и 

журналистиката е важна и чувствителна тема за обществото. Регламентът за присъждане 

на отличия е обективизиране на критериите за определяне на наградените. 
 

I. Цели 

Проектът за изменение и допълнение на Правилника цели: 

Актуализиране и допълване на общинската наредба за символиката и отличията, даващо 

възможност за удостояване с отличия на заслужили граждани на община Пещера.  

Да се отговори на създадените нагласи и желания сред местната общност, като се 

разшири списъка на почетните звания, символите и наградите на община Пещера. 

Създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на образованието, 

изкуството, спорта, журналистиката и културата както и ефективно управление и 

контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за 

спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи 

отношенията в тези сфери.  
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Постигане публичност и прозрачност на информацията. 

II.  Идентифициране на заинтересованите страни: 

 Преки заинтересовани страни: творци, спортисти, журналисти, учени, дарители 

от община Пещера, администрация на Община Пещера,  

 Косвени заинтересовани страни: гражданите на община Пещера. 

III. Варианти на действие: 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, 

различни от вариант ,,без намеса“ и предложения вариант за приемане на наредбата. 

По своята същност Правилникът осъществява регулиране на обществени 

отношения и поради тази причина вариантите са само два -Вариант 1 ,,без намеса“ и 

Вариант 2 ,,Приемане на изменение и допълнение на Правилника“.  

Вариант за действие 1 ,, Без намеса“ 

При този вариант ще продължи да се наблюдава: 

 Непрозрачност и нерегламентиране на реда за връчване на отличия. 

 

Вариант за действие 2 ,,Приемане на изменение и допълнение на 

Правилника“ 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

-  Синхронизиране на Правилника с обществените нагласи; 

- Въвеждане на ред и яснота относно връчване на отличия за значими постижения в 

община Пещера. 

 

IV. Разходи 

Вариант за действие 1,, Без намеса“ 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Пещера 

      Община Пещера няма да има допълнителни разходи.  

 

Вариант за действие 2 ,,Приемане на Правилника“ 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Пещера 

      Община Пещера ще има допълнителни разходи.  

 

V.  Ползи 



Очаква се всички заинтересовани да имат полза от въвеждането на ясни и точни условия 

за реда на връчване на отличия за значими постижения в община Пещера. 

 

Вариант за действие 1,, Без намеса“ 

Ползите за заинтересованите лица са следните : 

Във варианта „без намеса“ нито една от заинтересованите страни няма да има ползи. 

Вариант за действие 2 ,,Приемане на Правилника“ 

Ползите за заинтересованите лица са следните : 

С приемане на допълненията и измененията в Наредба за символиката и 

отличията на община Пещера и Правилника за удостояване със звание „почетен 

гражданин на селище от община Пещера и удостояване с отличия на община Пещера ще 

се постигне: 

- Привеждане на наредбата в съответствие със законовите разпоредби; 

- Мотивиране на младите хора в общината да започнат работа в сферата на 

образованието, науката, журналистиката, културата, спорта; 

- Стремеж към участие в различни конкурсни мероприятия и популяризиране 

името на община Пещера; 

- Обществено признание на значимите постижения в областта на образованието, 

науката, културата, спорта, изкуството и журналистиката, дарителството 

 

VII. Потенциални рискове 

Не са идентифицирани конкретни рискове  при реализирането на Вариант за действие 2 

,,Приемане на Правилника“ 

VIII. Административна тежест 

Административната тежест ще бъде намалена за всички заинтересовани страни. 

IX.Въздействие върху микро, малки и средни предприятия 

Проектът не засяга косвено МСП. 

X. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието : 

Проектът на изменение и допълнение на наредбата не изисква цялостна оценка на 

въздействието. 

XI. Обществени консултации 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

1.Ясни ли са предложените разпоредби? 

2.Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

3.Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 



 

 


