
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 
 
Институция: ОБЩИНА „МАРИЦА“ 
 
Нормативен акт: Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ на жители на община МАРИЦА 
 
 
Дефиниране на проблема: През 2016 г. Общински съвет – Марица е приел 
със свое Решение № 100,взето с Протокол  № ….. /24.03.2016 година 
Правила  за подпомагане на социално слаби и пострадали от 
бедствия,аварии ,пожари и катастрофи граждани със средства от бюджета 
на община Марица. 
Цитираните правила не са подзаконов нормативен акт съгласно 
разпоредбата на чл.7 от Закона за нормативните актове, според който 
такива са само Правилника, Наредбата и Инструкцията и правилата не са 
между тях . 
 От друга страна съгласно чл.34,ал.4 от Закона за общинската собственост 
общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, 
чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно 
учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в 
закон . 
        Отпускането на еднократна финансова помощ е разпореждане с 
общинска собственост и съгласно цитираните текстове на чл.7 от ЗНА във 
връзка с чл.34,ал.4 от ЗОС следва да бъде нормативно уредено. 
        Съгласно разпоредбата на чл.21,ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на 
правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, 
инструкции, решения, декларации и обръщения. 
        С предложения проект на Правилник за реда и начина за отпускане на 
еднократна финансова помощ на жители на община МАРИЦА се цели да 
бъде дадена нормативна регламентация на отпускането на еднократни 
финансови помощи с решение на Общински съвет.  Предложеният проект 
на Правилник има за цел да уреди нормативно на ясен и прозрачен ред при 
финансово или материално подпомагане на нуждаещите се.  
 
ІІ. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след 
влизането в сила на подзаконовия нормативен акт. 
 
ІІІ. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника : 
 
Вариант 1: 

Прецизирането на разпоредбите на нормативната уредба ще създаде 
предпоставки за осъществяването на по-добър контрол нормативно уреден 
ред за отпускането на еднократни финансови помощи с решение на 
Общински съвет. 



Вариант 2: 

Няма да се наблюдават положителни въздействия 

 
Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове при 
реализирането на Вариант 1 - издаване на Проект на Правилник за реда и 
начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община 
МАРИЦА 

 

 

  

 


