
Приложение № 1 
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 
въздействието 
 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Общински съвет град 
Тервел 

Нормативен акт: Наредба за символите и 
отличията на Община Тервел 

 Дата:14.11.2022г. 

Контакт за въпроси:Мария Гочева 
Председател на Общински съвет град 
Тервел 

Телефон: 05751/24-79 
 
Obs-tervel@abv.bg 

1. Дефиниране на проблема:  

Действащия в момента Статут на символи на община Тервел, почетни звания и награди 

е приет с Решение №5-75/29.08.2001г. на Общински съвет Тервел и се нуждае от 

цялостна актуализация спрямо действащите нормативни актове. 

От анализа на Статута бяха констатирани някои пропуски, които затрудняват 
приложението му, и отстраняването на които ще доведе до подобряване работата по 
прилагане на новата Наредба. 

Досега действащия Статут на символи на община Тервел е приет с Решение №5-
75/29.08.2001г., като последното допълнение е през 2006г. 

2. Цели:  

 Нормативно уреждане на обществени отношения с местно значение; 

 Въвеждане на единни и ясно регламентирани правила за удостояване, използване 
на почетни звания, отличия и знаци в община Тервел; 

 По-ефективно използване на Наредбата; 

 Систематизиране и прозрачност на процеса. 
 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Община Тервел, Общински съвет Тервел, учители, културни дейци, спортисти и жители 
на общината; 

Косвени заинтересовани страни: 

Граждани, учители, културни дейци и др. заинтересовани страни в отделните случаи. 

4. Варианти на действие:  

За целите на оценката дефинираме набор от две валидни варианта: 

Вариант 1 – „Без намеса ”(не се прави нищо) 
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 Липса на актуални конкретни унифицирани условия и ред по удостояване с 
почетни знаци, отличия и ползване на символи. 

Вариант 2 – Приемане на Наредбата 

 Актуални унифицирани условия по удостояване и използване на почетни знаци и 
символи в община Тервел. 

 Изпълнение на законоустановени задължения. 

5. Негативни въздействия: 

Не са установени такива. 

6. Положителни въздействия:  

Вариант 1 – „Без намеса ”(не се прави нищо) 

Не е на лице положително въздействие. 

Вариант 2 – „Приемане на Наредбата” 

 Очакванията от прилагането на настоящата Наредба са свързани с възможността 
на Община Тервел да осигури достатъчно публичност и прецизност при 
удостояването и ползването на почетни звания, символи и отличия в община 
Тервел. 

 Синхронизиране действията на заинтересованите страни на територията на 
община Тервел. 

 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на наредбата. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 
☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

х Няма ефект 
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 
режими и услуги? 
Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и 
услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не се създават нови регистри. 
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10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 
☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

х  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 
☐ Да 

х  Не 

12. Обществени консултации: 
 На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван 
на интернет страницата на община Тервел. 
На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица 
могат в 30 дневен срок от публикуването да направят писмени предложения и да 
изразят становища по него. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на 
Общински съвет Тервел или изпратени на имейл адрес: obs-tervel@abv.bg 
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 
публикувана на официалната страница на община Тервел. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 
съюз? 
☐  Да 

х  Не 
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 
изработването на нормативния акт: 
Име и длъжност: Мария Гочева Председател на Общински съвет град Тервел 
Дата: 14.11.2022г. 
 
Подпис: 
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