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от 

БОЙКА РАШКОВА ДЮЛГЯРОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 

 Относно: Промени в Наредба за цени на услуги на територията на община 

Копривщица 

 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Копривщица 

Нормативен акт: Наредба за цени на 

услуги на територията на община 

Копривщица 

Контакт за въпроси: Бойка Дюлгярова Телефон: 0878301055 

1. Дефиниране на проблема: 

Намаляване постъпленията в общинския бюджет във връзка със създалото се 

извънредно положение и всички, произтичащи от това негативи в икономически аспект.  

2. Цели: Приемането на предложената промяна в горе цитираната наредба, в раздел IХ 

„Цени „Аквапарк – Копривщица“ ще доведе до увеличаване приходите  в бюджета на 

общината за 2020 година, които ще бъдат използвани за поддръжка и функциониране 

на обекта. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Заинтересовани и засегнати страни от предлаганата промяна са част от физическите 

лица на територията на община Копривщица, а именно- ученици на СУ „Л. Каравелов“ и 

техните семейства. 

4. Варианти на действие:  

Вариант за действие 1 : „Без намеса”: Прилагането на вариант „Без намеса” не води 

до пистигане на описаните по-горе цели. 

Вариант за действие 2: „Приемане на промяна в наредбата”: В резултат на 

приемане на промяната в наредбата се очаква в летните месеци  да се увеличат 

приходите на община Копривщица за 2020 г.  

5. Негативни въздействия:  

Неприемане на предложената промяна в наредбата би довело до недостигане на 

заложените в бюджета приходи от обект „Аквапарк- Копривщица“ за 2020 година. 

6. Положителни въздействия:  



Приемането на предложената промяна ще създаде възможност  за изпълнение на 

предвидените в бюджета приходи  за обект „Аквапарк- Копривщица“ за 2020 г.. 

Спазването на процедурата по чл.26 от Закона за нормативните актове има за цел да 

гарантира зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност.  

7. Потенциални рискове:  

Неразбиране на целите на предложената промяна и недоволство от страна на жители на 

община Копривщица.    

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

0 Ще се повиши 

0 Ще се намали 

0 Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги?   

Не 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

0 Актът засяга пряко МСП 

0 Актът не засяга пряко МСП 

0 Няма ефект 

11. Проектът на нормативните актове изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

0 Да 

0 Не 

12. Обществени консултации: 

Преди да бъде внесена промяната в наредбата, са спазени  изискванията на чл.26 от 

Закона за нормативните актове. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

0 Да 

0 Не 

14. Име, длъжност, дата и подпис на лицето, отговорно за изработването на 

нормативния акт: 

Име и длъжност: Бойка Дюлгярова- Кмет 

Подпис: /П/ 

 


