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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: Община Първомай

Нормативен акт: Наредба за реда и условията за именуване и преименуване на общински
обекти и за изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни
знаци на територията на община Първомай.

Дата: Май 2021г.

Телефон: 0336/64497

I. Дефиниране на проблема:
1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват
се аргументите, които оправдават нормативната промяна.
В Община Първомай, до този момент, няма подзаконов нормативен акт,
който да урежда условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти и
условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други
възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на община
Първомай.
Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са изготвяни последващи оценки на въздействие. Последващи оценки на
въздействие ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт и
неговото прилагане.
II. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по
конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.
Основна цел на предвижданото приемане на настоящата наредба, е да бъдат
въведени ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти и
условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други
възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на община
Първомай при спазване на точни процедури.
Съгласно Чл. 57, ал. 1 от ЗУТ: Върху недвижими имоти могат да се поставят
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, въз основа на
разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с Наредба на Общинския съвет по
чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
С настоящия проект на наредба, е разписан специален ред, предвид характера и
спецификата на художествените елементи, които е необходимо да отговарят на
определени изисквания, както и да бъдат одобрени от експерти със съответното ниво на
компетентност. Съгласно чл. 62, ал.8 от Закона за устройство на територията, мемориални
места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и
елементи и други), свързани с исторически събития и/или личности, се разрешават по реда
на ЗУТ, след решение на Общинския съвет и съгласуване с Министерството на
културата.
III. 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.).
1. Преки заинтересовани страни:
1.1. Община Първомай;
1.2. Художествени творци;
2. Косвено заинтересовани страни:
Всички граждани живеещи на територията на общината.
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IV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и
нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината,
включително и варианта „без намеса”.
Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”:
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант, няма да има нормативно
уредени правила зза реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за
изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на територията
на община Първомай.

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще се
постигне съответствие между текстовете от Наредбата и закона.
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.
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант няма да има законово
основание на местно ниво, което да регламентира условията и реда за именуване и
преименуване на общински обекти и условията и реда за поставяне, преместване и
премахване на паметници и други възпоменателни знаци и това ще бъде в противречие с
законовите изисквания, съгласно Закона за устройство на територията.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Община Първомай, би могла да има допълнителни разходи при приемане на
Наредбата, но само при условие, че инициативата за изграждане, поставяне или
преместване на даден обект, е нейна. Във връзка с това, могат да бъдат предвидени и
съответно осигурени средства от общинския бюджет, както и те да бъдат съобразени с
всички други дейности на общината
V.
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.
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Ползите за заинтересованите страни са следните:
При този вариант няма да има ясно разписани правила за именуване и
преименуване на общински обекти и условията и реда за поставяне, преместване и
премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.)
на територията на община Първомай.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Ползите за заинтересованите страни са следните:
Приемането на Наредбата е в интерес обществеността, тъй като ще се постигне поголяма прозрачност за предстоящи проекти, ще има ясно разписани правила за
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именуването и преименуването, за изграждане, поставяне, преместване на паметници и
други възпоменателни знаци.
Приемането на нова наредба е и в интерес на Община Първомай, тъй като чрез
предложените промени ще се постигне по-голям контрол върху реда описан в наредбата,
както и ще се постигне синхрон между действащото законодателство на национално ниво
и нормативната уредба, действаща на територията на общината.
Всички пряко и косвено заинтересовани страни ще имат полза, тъй като се цели
постигане на съответствие между действащ на местно ниво нормативен акт и
националното законодателство.
Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на
нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.
Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата”
няма основание да възникнат.
Административната тежест:
 Ще се повиши;
 Ще се намали
Х Няма ефект.
VI.
Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП)
 Актът засяга МСП.
х Актът не засяга МСП;
 Няма ефект.
Проектът не засяга микро, малки и средни предприятия от Община Първомай.
VII.
Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на
въздействието:
Х Да;
□ Не.
Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен
график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
Най-важните въпроси за обществената консултация са:
В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?
В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?
При изработването на проекта на Наредба за реда и условията за именуване и
преименуване на общински обекти и за изграждане, поставяне, преместване на паметници
и други възпоменателни знаци на територията на община Първомай, са спазени
принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност,
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за
нормативните актове, в законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез
настоящото публикуване на интернет страницата на общината, предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на
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Наредба за реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за
изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на
територията на община Първомай.
Проектът на наредбата, с публикуването си, ще стане достояние до всички
заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на
електронен адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай,
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.
Справката за отразените становища, ще бъде публикувана на официалната
страница на Община Първомай.
IХ. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложението за приемане на нова Наредба е в съответствие със Закона за
устройство на територията и в съответствие с Европейското законодателство и
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Х. Подпис на отговорното лице:
Електронна поща: obaparv@parvomai.escom.bg
Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от
предложеното действие.
Име и длъжност: Николай Митков - Кмет на община Първомай

НИКОЛАЙ МИТКОВ
Кмет на община Първомай
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