
 

 

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:Община Исперих Нормативен акт: Наредба за определяне  

размера на местните данъци на 

територията на Община Исперих 

 Дата: 17.12.2018г. 

Контакт за въпроси: Нехире Юмер, 

Заместник-кмет на Община Исперих 

Телефон: 084312107 

1. Дефиниране на проблема:  

 Промените в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Исперих се налагат поради влезлия в сила Закон за изменение и допълнение 

на Закона за местните данъци и такси / обнародван в ДВ, бр. 98 от  27.11.2018г.  

Промените влизат в сила от 01.01.2019г. 

Измененията и допълненията  са насочени към намаляване административната тежест 

в процедурите по определяне  данъците върху недвижимите имоти и при сделките с 

тях. 

Предвижда се годишния данък за новопостроени сгради да се определя на базата на 

информацията, която служебно ще се подава от органа, издал удостоверението за 

въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, след завършването им.  

За стимулиране завършването на недовършеното строителство и ограничаване на 

нерегламентираното ползване на сгради, преди въвеждането в експлоатация, данъкът 

ще бъде дължим, ако в две годишен срок от съставянето на акт за приемане на 

конструкцията и съставяне на констативен протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, 

съответно в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ сградата не е въведена в експлоатация или не  е издадено разрешение за ползване. 

Промените са свързани с отпадане  на данъчното облекчение за основно жилище и 

определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на 

данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като 

основно. 

Промените са във връзка с облекчаване на административната тежест, а именно в 7- 

дневен срок след извършване на сделка  или действие по придобиване на недвижим 

имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват общината за 

прехвърлителните вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно 

средство. 

Основна промяна има в концепцията за определяне на данъка върху превозните 

средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъкът ще се определя по два 

основни компонента – имуществен и екологичен. Екологичния компонент е свързан с 

екологичните  характеристики на автомобила. Отпада данъчното облекчение  за 

превозни средства с действащо катализаторно устройство. Това данъчно облекчение  е 

заменено с въвеждане на коефициент за екологична категория на автомобила. Отпада 

лимитиращата  граница от 74 кW за ползване на данъчни  облекчения за леки и 
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товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Дава 

се възможност за ползване на данъчно облекчение за  всички автомобили с категория 

равна  на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. 

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.). 

Липсва съгласуваност между Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Исперих и нормативния акт от по-висока степен – Закона 

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?  

2. Цели: Целта на приемане на Наредбата  за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на данъка на територията на Община Исперих е синхронизиране 

на разпоредбите  с  нормативен  акт  от  по- висока степен ( ЗМДТ). 

След влизане в сила на акта целите ще бъдат изпълнени. 

 

3. 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: 

1. Данъчно задължените лица по ЗМДТ. 

2. Общинска администрация  Община Исперих. 

Косвени заинтересовани страни: 

Гражданите, включително чрез техни организации, в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи. 

 

4. Варианти на действие: 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

предложения  вариант за приемане на промяна в наредбата. Не е възможен вариант 
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„без действие”. 

Съгласно чл.1, ал. 2 от ЗМДТ, общинският съвет определя с наредба размера на 

местните данъци на територията на общината при условията, по реда и в границите, 

определени с този закон. Всякакъв друг вариант би бил неизпълнение на нормативни 

актове от по- високо ниво, в случая на ЗМДТ. 

5. Негативни въздействия:  

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. 

При Вариант за  действие 1 – не се очакват негативни въздействия. 

 

6. Положителни въздействия: 

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. 

 При Вариант за действие 1 - очакваните  резултати са актуализиране на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих и 

привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси. 

Ползите за заинтересованите страни са: 

- Намаляване на административната тежест. 

- Определянето на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили 

с технически допустима максимална маса  не повече от  3,5 т  е с положително 

екологично въздействие. Свързано със създаване на стимули  за обновяване на 

автомобилния парк. 

 

 

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани конкретни рискове при приемане на наредбата. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 
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☐ 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? 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

НЕ 

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:. 

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. 

 

Проектът на Наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за 

30 дни на официалната страница на Община Исперих. 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя  вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 

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:  Нехире Юмер,  Заместник-кмет на Община Исперих 

Дата:  17.12.2018г. 
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Подпис: 

 

 


