МОТИВИ
1.Причини, които налагат приемането на направеното предложение:
При анализ на настоящата правна уредба се установява противоречие на
подзаконовия нормативен акт с актове с по-висша юридическа сила – така например
Търговски закон и Закон за счетоводството.
Съгласно чл.13, ал.1 от ТЗ търговецът е длъжен да посочи в търговската си
кореспонденция и в интернет страницата си (ако има такава): фирмата, седалището
и адреса на управление, ЕИК и банковата сметка. Законодателят не е включил
изискването за поставяне на печат в търговската кореспонденция. Печатът няма свое
собствено правно значение и не е закрепен на нормативно ниво като условие за
достоверност или автентичност.
Хронологичното

проследяване

на

измененията

в

счетоводните

закони

свидетелстват за тенденцията към опростяване и облекчаване на формата и
улесняване и динамизиране на отношенията, свързани с гражданския и търговския
оборот.
Полагането или липсата на печат не променя юридически документа, не
поражда правни последици и няма обвързваща сила.
Изложеното обуславя необходимостта от премахването на изискването в
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към
училищата на територията на община Варна за полагане на печат в служебните
бележки, изисквани при кандидатстване в детските заведения на територията на
община Варна.
2. Цели, които се поставят с направеното предложение:
Улесняване на документооборота при записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи
към училищата на територията на Община Варна.
3. Очаквани резултати от приемане на предложението:
Очакваните резултати от приемането на направеното предложение са свързани
с облекчаване на административната тежест за гражданите, фирмите и общинската
администрация.
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За приемането на направеното предложение не са необходими допълнителни
финансови средства от бюджета на Община Варна.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеното изменение е в съответствие с нормативните актове от по-висока
степен, както и с тези на европейското законодателство.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок по чл. 26, ал. 4, изр.
второ от Закона за нормативните актове, считано от датата на публикуването на
настоящото предложение на сайта на Общински съвет – Варна, за предложения и
становища. Краткият срок е обусловен от необходимостта за спазване на сроковете
по Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към
училищата на територията на община Варна и предстоящото откриване на учебната
2021-2022 г. на 15-ти септември 2021 г.
Предложения могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Варна, бул. „Осми
приморски полк“ № 43 в деловодството на Община Варна или на следния електронен
адрес: ggeorgieva@varna.bg.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

I. Основания за законодателна инициатива:
Правно основание за приемане на предлаганите изменения в нормативната
уредба на Общински съвет – Варна са разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 59, ал. 1 от Закона за училищното и предучилищно образование.

II. Заинтересовани страни:
Заинтересовани страни по направеното с настоящото предложение изменение
са гражданите, юридическите лица и Община Варна.

III. Анализ на разходите и ползите:
Не се налага разходване на бюджетни средства за прилагане на инициираната
промяна.
Очакваните ползи от промяната са свързани с улесняване на документооборота
при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини,
полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на
Община Варна.
IV. Административна тежест и структурни промени:
Предложената промяна не предвижда създаване на нови административни
структури и не води до увеличаване на административната тежест. Не се налага
извършване на административни промени.

V. Въздействие върху нормативната уредба:
Прилагането на направеното предложение не оказва въздействие и не налага
промени в други нормативни актове.

