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  На 06.11.2019 г., положиха клетва новоизбраните общински съветници от Общински съвет 

– Якимово, мандат 2019 – 2023 г. Традиционно в началота на всеки нов мандат на 

общинският съвет се приема нов Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация или 

се изменя и допълва съществуващият. За настоящият мандат е изготвен проект за изменение 

и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Якимово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 

2019 година за новият мандат 2019 -2023 г. Съгласно Заякона за нормативните актове се 

изготвя оценка на въздействието, която е предварителна и последваща. Оценката на 

въздействието изследва съотношението между формулираните цели и очакваните 

(постигнати) резултати.Предварителната оценка на въздействието е частична и цялостна. 

Извършването на частична оценка на въздействието предхожда изработването на всеки 

проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт. 

     І. Дефиниране на проблема: 

    1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна.       

   Започване работа на новоизбнаният Общински съвет – Якимово, мандат 2019 – 2023 г. В 

началота на всеки нов мандат на общинският съвет съгласно разпоредбата на чл.21, ал.3 от 

ЗМСМА се приема нов Правилника за организацията и дейността на общински съвет 

Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация или се 

изменя и допълва съществуващият. За настоящият мандат е изготвен проект за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Якимово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 

2019 година за новият мандат 2019 -2023 г. 

    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.). 

 

         Необходимо е изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2015 – 2019 година за новият мандат 2019 -2023 г. 

      3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

      Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт. 

       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 за организацията и дейността 

на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2015 – 2019 г. е:  

 

          I. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на общински съвет Якимово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 

2019 година мандат 2015 – 2019 г., се заменя с мандат 2019 – 2023 г. 
 

     III.  Във Глава III „Ръководство на Общински съвет“. 
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    Предложение за изменение на чл.14,  се добавя ал.5 от Правилника за организацията 

и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година, именно:При влизане в сила 

на Акт с който е установене конфликт на интереси по закона за Противодействие на 

корупциятаи отнемане на незаконно придобитото имущество. 
            
           
            Предложение за изменение на чл.17,  се добавя ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година, 

именно:Възнаграждението на Председателя на Общинския съвет е в размер на 80% от 

заплатата на кмета на община и осем часов работен ден. 

     

           Предложение за изменение на чл.17,  се добавя ал.4 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година, 

именно:Възнаграждението на п зам.редседателя на Общинския съвет е в размер на 

38.5% от заплатата на Председателя на Общинския съвет. 
            
           IV.  Във Глава IV „Общински съветник“. 

 

           Предложение за изменение на чл.22,  се добавя ал.8 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година, 

именно: Размера на месечното възнаграждението на  Общинския съветник е в размер 

на 60.% от средната брутна  заплатата на  Общинска администрация за предходното 

тримесечие.. 
 

             Предложение за изменение на чл.32,  се добавя ал.11 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии и 

взаимодействето му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година, 

именно:При влизане в сила на Акт с който е установене конфликт на интереси по 

закона за Противодействие на корупциятаи отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

           

V.  Във Глава VI „Комисии". 

           Предложение за изменение на чл.38,в  ал.2 се добавя т.4 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година, 

именно:Комисия по ЗПКОМПИ. 
            

VI.  Във Глава VIII Внасяне ,обсъждане и приемане на Проекти за решения и 

други актове на Общински съвет Якимово.  

 

           Предложение за изменение на чл.76,  се добавя ал.4 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година, 

именно:Проекти на Наредби,Правилници заедно с мотивите към тях се внасят след 

обявление на интернет страницата на общината за публично обсъждане съгласно чл.26 

ЗНА.  

 

      І. 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.). 

    Преки заинтересовани страни 

1. Администрация на Община Якимово и нейните звена; 
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2. Общинските съветници от общински съвет - Якимово. 

 

    Косвени заинтересовани страни: 

Гражданите, вкл. чрез техни организации, в качеството им на заинтересовани страни в 

отделните случаи. 

 

    ІI. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни 

възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без 

намеса“. 

      При този проект за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт не е 

възможно да бъдат формулирани варианти, различни от текстовете на Закона за местно 

самоуправление и местна администрация. 

 

    III 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.  

   Разходите за заинтересованите страни са следните: 

 

   1. Община Якимово и нейните звена: 

    

  С предложената промяна се намалява процента на възнаграждението на Председателя на 

Общински съвет – Якимово от 80 % от заплатата на кмета на общината и на замесник 

председателите от 38.5 % от възнаграждението на председателя на общинския съвет. 

Прилагането на изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2019 – 2023 г., относно изразходване на финансови средства от 

бюджета на община Якимово относно финансовата част се прилага разпоредбата на чл.84 от 

Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския 

съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл.94 от ЗПФ, Общинският 

съвет приема бюджета на общината за съответната година,  в т.ч. и разходите за 

възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. 

Планираният годишен  размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се 

съобразява с определените такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на 

чл.26 и чл.34 от ЗМСМА. 

 

 

     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. 

    Ползите за заинтересованите страни са следните: 

         За Общинска администрация и нейните  звена: Ще бъдат приети ясни правила за 

организацията и дейността на общински съвет Вършец, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., 

       

       VІІ. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на 

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

  Не са идентифицирани конкретни рискове от приемане на изменението и допълнението 

на Правилника за организацията и дейността на общински съветЯкимово, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година за 

новият мандат 2019 -2023 г. 
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   VІІІ. Административната тежест: 

□ Ще се повиши 

      □  Ще се намали 

      Х  Няма ефект 

Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне и приемане на 

изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Якимово, което е част от предвиденото в длъжностните 

характеристики на ангажираните служители от Об.А.- Якимово 

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

□ Актът засяга пряко МСП 

□ Актът не засяга МСП 

Х Няма ефект 

□ Проектът не засяга директно МСП.  

 

Х. Проектът на подзаконов 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 провеждането и видовете 

консултационни процедури. 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

1. Ясни ли са предложените текстове за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година за 

новият мандат 2019 -2023 г.? 

2. Подходящо ли е нивото на детайлизация на предложените тестове за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Якимово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 

2015 – 2019 година за новият мандат 2019 -2023 г.? 

3. Други предложения и коментари извън предложението за изменение и допълнение на 

нормативния акт ?  

 

ХІІ. Допълнителна информация.  

 

     1. Предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година за новият мандат 2019 -2023 г., 

ще бъде публикувано в сайта на община Якимово - срок от 14 /четиринадесет/ календарни 

дни.  

2. Проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2015 – 2019 година за новият мандат 2019 -2023 г., е обявен и е 

достъпен за всички заинтересованите страни. 

 

 ХІІІ. Подпис на отговорното лице: 
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 Телефон: 0895339188, ел. поща: sfuk_q1982@abv.bg 

 Тази частична оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 Име и длъжност: . Деян Боянов Георгиев в – Председател на Общински съвет –Якимово 

 

          Временна комисия определена с Решение № 30  

             от Протокол № 4/31.01.2020 г. на Об.С.-Якимово 

 

                   Председател: Деян  Боянов Георгиев 

 

                    Членове: 1. Славчо Теофилов Савов   

                                     2.  Светослава Александрова Славчева 

                                     3.Владислав Иванов Иванов 

 


