Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
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Институция: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Нормативен акт: Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Тервел
Дата: 01.04.2020 г.

Контакт за въпроси: Милена Пенева,
Директор на Дирекция “ФМП“

Телефон: 05751 2576

1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
Причините, налагащи изменението на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел произтичат от разпоредбата
на чл.84 от Конституцията на Република България Народното събрание на Република България и
обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на страната във връзка с
разпространението на Ковид-19 (COVID-19). Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на
Република България, в съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, създаден
със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър – председателя на Република България. В тази
връзка бе приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.).
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Измененията са във връзка с новоприети нормативни документи - промяна на законови норми
от по-висока степен, а именно Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., публикуван в ДВ,
бр.28 от 24.03.2020 г., както и в съответствие със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването и прилагането на Закон за местните данъци и такси.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са изготвяни последващи оценки на нормативен акт.
2. Цели:
Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.:
През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху
недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
Целта на предлаганата нормативна промяна е да се постигне идентична възможност за
удължаване на срока, в който задължените лица могат да ползват отстъпка и по отношение на
такса битови отпадъци . Това би имало положителен ефект, както като ограничаване на
посещенията на каси и струпване на хора в епидемичния период, така също и за намаляне на
финансовата тежест на населението, не само в периода на извънредното положение, но и в общ
годишен план.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и
график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата
стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Преки заинтересовани страни : Администрацията на Община Тервел, Физически и Юридически
данъчно задължените лица по смисъла на ЗМДТ.
Косвени заинтересовани страни : Гражданите и бизнеса в качеството им 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.).
4. Варианти на действие:
Вариант „Без намеса“ – Действаща нормативна база на община Тервел, която не е в
съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.;
Вариант „Приемане на наредбата“ - Гаранция за доброто управление на местната власт и
доказателство, че същата има капацитет и възможност да се справи ефективно с многобройните
си сложни задължения в интерес на обществото по прозрачен, отговорен и справедлив начин,
дори и в условията на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г.;
Осигуряване на законосъобразен административен процес по администрирането и събирането
на таксата за битови отпадъци за кръга от задължени лица в Община Тервел;
Съответствие на действаща нормативна уредба на община Тервел със Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие
от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:

При Вариант „Без намеса“ 1. Община Тервел - създава се риск и предпоставка за:
•
Ограничаване на възможностите за гарантиране на законосъобразен административен
процес по администрирането и събирането на таксата за битови отпадъци за кръга от задължени
лица в община Тервел;
•
Наличието на действаща нормативна уредба на община Тервел, която не е в
съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси.
2.
•

За данъчно задължените лица по смисъла на ЗМДТ:
няма да се намали административната тежест за бизнеса и гражданите.

При Вариант „Приемане на наредбата“ 1. Община Тервел– не се очакват негативни въздействия от приемането на проекта на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Тервел и не е необходимо разходване на
бюджетни средства.
2. За физическите и юридическите лица - не се очакват негативни въздействия от приемането на
проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от
вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани
страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни
въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
При Вариант „Без намеса“ – Не се очакват положителни въздействия от не приемането на
проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел.
При Вариант „Приемане на наредбата“ - Привеждане на нормативната база на община Тервел
в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и
такси, с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел и
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси;
Осигуряване на законосъобразен административен процес по администрирането и събирането
на таксата за битови отпадъци на данъчнозадължените лица в община Тервел;
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 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.
7. Потенциални рискове:
При Вариант „Без намеса“ - Ограничаване на възможностите за гарантиране на
законосъобразен административен процес по администрирането и събирането на таксата за
битови отпадъци за кръга от задължени лица в Община Тервел;
Наличието на действаща нормативна уредба на община Тервел, която не е в съответствие със
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси;
При Вариант „Приемане на наредбата“ - Не са идентифицирани конкретни рискове при
реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата”.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

 Ще се повиши
Х Ще се намали

 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 - Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Х Актът засяга пряко МСП

 Актът не засяга МСП
 Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

 Да
Х Не
12. Обществени консултации:

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове „Срокът за
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по
ал.3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на

причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи
друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“. На основание разпоредбата на чл. 84 от
Конституцията на Република България Народното събрание на Република България
обяви на 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на страната във връзка с
разпространението на Ковид-19 (COVID-19).
Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са въведени
противоепидемични мерки на територията на Република България в съответствие с
препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г.
на Министър – председателя на Република България. В тази връзка бе приет и Закон за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.).
Предвид обявеното извънредно положение и сложната епидемиологична обстановка
както в България, така и в световен мащаб, считам, че е налице изключителен случай,
съгласно разпоредбата на чл.26, ал.4 от ЗНА, и е наложително и целесъобразно срокът за
провеждане на обществени консултации за приемането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Тервел да бъде определен на 14 дни.
Проектът за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата е публикуван
на интернет страницата на Община Тервел (проекти за наредби и програми) и на Портала
за обществени консултации, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е
предоставен 14-дневен срок за предложения и становища.
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде
публикувана на официалната страница на Община Тервел в предвидения от закона срок.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка
на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.
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: Милена Пенева, Директор на Дирекция „ФМП“
Дата: 01.04.2020 г.
Подпис:

