
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

     Институция: ОБЩИНА „МАРИЦА“ 

 

     Нормативен акт:ПРОЕКТ НА  П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 

 

     I.Дефиниране на проблема:По жалба на Фондация „Гринберг“ вписана в ТРЮЛНЦ 

с ЕИК:205966183 със седалище и адрес на управление на дейността град Пловдив, 

ул.Райко Даскалов“ № 53, ет.1, офис 1, с представляващ Георги Иванов Йорданов,  

действащ чрез пълномощника си адвокат Иван Георгиев Йорданов в Административен 

съд Пловдив е образувано административно дело №421 по описа на съда, XIII-ти състав 

за 2021 година, по което е оспорен изцяло Правилника за организацията и дейността на 

клубовете за пенсионери и хората в увреждания на територията на Община Марица, 

приет с Решение № 222, взето с протокол № 14 от 18.12.2008 г. на Общински съвет 

Марица.  

    Правилника  е приет, без да бъдат спазени изискванията на чл. 8, т. 4 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания (действал към момента на приемането му). В тази 

разпоредба са регламентирани правомощията на Агенцията за хората с увреждания, 

която следва да осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция за 

хората с увреждания, като в случая по т. 4 да участва и да дава задължително 

становище при изготвяне на проекти за нормативни актове, свързани с хората с 

увреждания. Нормата е императивна, недвусмислено съдържа понятието "дава 

задължително становище", поради което невземането на такова становище е 

съществено нарушение на административно-производствените правила и 

самостоятелно основание за отмяната на акта. 

     Понастоящем подобна разпоредба съдържа действащия ЗАКОН за хората с 

увреждания, където в чл.10, ал.3, т.9 е разписано, че Агенцията за хората с увреждания 

Участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата 

на хората с увреждания и дава становища по тях; 

     Необходимо е да бъдат предприети действия по изготвяне на проект на Правилника 

за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и хората с увреждания на 

територията на община „Марица” ,който съгласно разпоредбата на чл.10, ал.3 от 

действащия Закон за хората с уврежданията да се изпрати до Агенцията за хората с 

увреждания-София и да се изиска нейното формално становище, тъй като Правилника е 

нормативен акт с местно значение и следва да бъде съгласуван с Агенцията. 

      Предложеният проект на Правилник ще бъде съгласуван съгласно чл.10, ал.3, т.9 от 

Закона за хората с увреждания с искане по него да бъде издадено становище . 

 

     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: 

     Съгласуването на Правилника за организацията и дейността на клубовете за 

пенсионери и хората с увреждания на територията на община „Марица” с Агенцията за 

хората с увреждания-София има за цел да бъде спазена разпоредбата на чл.10,ал.3,т.9 

от Закона за хората с уврежданията и ще създаде предпоставки за осъществяването на 

по-добър контрол върху дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания на 

територията на община Марица. 



     Вариант 2: 

     Няма да се наблюдават положителни въздействия 

     Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове при 

реализирането на Вариант 1 - издаване на Проект на Правилника за организацията и 

дейността на клубовете за пенсионери и хората в увреждания на територията на 

Община Марица 

 

  

 

  

 


