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Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката


Институция:
Община Трявна



Нормативен акт: Изменение на Н А Р Е Д Б А за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

Контакт за въпроси: Кольо Дабков		Дата: 27.10.2017 г.
Телефон:0899943157


Дефиниране на проблема:
 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които оправдават нормативната промяна.
Основната причина, налагаща изменението и допълнението на тази Наредба, е стремежът на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна да разнообрази атракциите, които предлага на туристите, посещаващи гр. Трявна. Допълненията към съществуващите забавления разширяват и уплътняват представата за музейните обекти като средища на култруно-историческо наследство, където посетителите имат възможност  за смислени и интересни занимания. При това занимания не със самоцелна развлекателност, а с определен познавателен или творчески елемент.
Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.)
Цените и видът на предлаганите досега атракции в музейните обекти са от 2012 г.  Пет години е достатъчно дълъг период в развитието на динамичен отрасъл като туризма, за да бъдат разнообразени те, като цените им бъдат съобразени с актуалните икономически реалности и резултатите от досегашното предлагане. Съществуващата наредба няма как да реши този проблем, без да бъде изменена.
Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Допълненията в наредбата са изцяло нови и не са изготвяни съответни последващи оценки на въздействието им.
Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?
1. Осигуряване на актуалност на съответните текстове в съществуващата наредба в съответствие със създадения туристически облик на гр. Трявна; разнообразяване на начините за представяне на културно-историческото наследство; увеличаване броя на посетителите. Индикатори за постигане на целите са: ръст на собствените приходи на музея; годишния брой на посетителите; отзивите и препоръките, оставени от тях. Графикът за отчитане – една календарна година.
Идентифициране на заинтересованите страни:	Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).
Преки заинтересовани страни
Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство;
Община Трявна.

Косвени заинтересовани страни:
Собственици на хотели и места за хранене; 
Собственици на стаи и къщи за настаняване;
Други културни институти.

Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта „без намеса".
При този нормативен акт не е възможно да бъде формулиран вариант, „Без намеса".

Вариант за действие 1 „Приемане на промените в наредбата":
При този вариант ще бъдат осигурени:
	обща унифицирана рамка;
	 установени условия за обективно минималното съдържание и качество на извършваните дейности;
	 основа за обективен контрол;
	 изпълнение на законоустановени задължения.

 
Разходи: Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.
Вариант за действие 1 „Приемане на наредбата":
Разходите за заинтересованите страни са следните:
1.Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство:
Няма да има допълнителни разходи, освен осигуряването на материали за атракциите с творчески характер.
2. Община Трявна
Няма да има допълнителни разходи.

Ползи: Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

Ползите за заинтересованите страни са следните:
Вариант за действие 1 „Приемане на наредбата":
Ползите за заинтересованите страни са следните:
1. Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство:
Възможност да утвърди облика си на съвременен културен институт.
2. Община Трявна
Община Трявна ще уплътни възможностите, които предлага на туристите за смислено и разнообразно запознаване с културно-историческото наследство.


Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 1 „Приемане на наредбата".
Административната тежест:
Ще се повиши
Х	Ще се намали 
	Няма ефект

Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне и приемане на акта, което е част от предвиденото в длъжностните характеристики на ангажираните служители и от правомощията на органите.

Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
Х 	Актът засяга пряко община Трявна
	Актът не засяга община Трявна
	Няма ефект

Наредбата засяга директно община Трявна и косвено се очаква да има положително въздействие върху поделенията на местния туристически бранш.


Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
Да
Х        Не

Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.
Най - важните въпроси за обществената консултация са:
В 1.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?
В 2.: Ясни ли са предложените разпоредби?
В 3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?
Проектът за изменение и допълнение на наредбата ще бъде публикуван за 30 дни на страницата на община Трявна за изразяване на становища.

Подпис на отговорното лице:
Телефон: 
Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното действие.
Име и длъжност: 
Дата: 27.10.2017 г.
Подпис: /п/


