
 

 

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: Определяне размера на 

такса битови отпадъци на територията 

на община Исперих за 2021г. 

 Дата: 09.11.2020г. 

Контакт за въпроси: Галя Добрева, 

Началник-отдел МДТ 

Телефон: 084312346 

1. Дефиниране на проблема:  

 Действащият закон за местни данъци и такси регламентира  таксата битови отпадъци 

да се определя на база количество отпадък, а когато установяването на количеството 

не  е възможно, таксата да се определя на ползвател или пропорционално върху 

основа, определена от общинския съвет. Към момента използваната от община 

Исперих основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци в повечето 

случаи е данъчната  оценка / отчетната стойност на недвижимите имоти. С приемането 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане, обнародван в  ДВ бр. 98 от 27.11.2018г.е направено изменение на ЗМДТ. 

Съгласно § 39, т.23, буква „а”  от Преходните и  заключителни разпоредби на 

ЗИДЗКПО срокът за  приемане на наредбата за утвърждаване на образец на план-

сметката е до 31.03.2021г., като съгласно § 39, т.23, буква „г”  от ЗИДЗКПО същата ще 

влезе в сила на 01.01.2022г. т.е. новият начин за изчисляване на такса смет на 

принципа „замърсителя плаща” отново се отлага и ще влезе в сила през 2022г., или с 

две години по-късно от първоначално предвидения срок. 

    Предвид тези обстоятелства, проектът  за определяне размера на такса битови 

отпадъци  през 2021г. в община Исперих е разработен по досегашния ред и в 

съответствие с изискванията на чл. 66, ал.1 от ЗМДТ. 

  

2. Цели:  

1. Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци. 

2. Осигуряване на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане на 

обществени консултации. 

3. Опазване на околната среда. 

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: 
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1. Община Исперих. 

2. Физически и юридически лица, ползващи услугата. 

Косвени заинтересовани страни: 

Гражданите и бизнеса,  включително чрез техни организации, в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи / като засегнати и участници в 

обществените консултации/. 

 

4. Варианти на действие: 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

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

Вариант на действие 1 „ Без намеса“: 

При този вариант ще се наблюдава: 

- Невъзможност за качествено предоставяне на услугата. 

Вариант на действие 2 „ Приемане на решението“: 

При този вариант  ще бъдат осигурени: 

- Законосъобразен процес по определяне на таксата за битови отпадъци. 

 

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. 

Вариант на действие 1 „ Без намеса“ 

Невъзможност за възстановяване на пълните разходи по предоставянето на услугата. 

 

 

6. Положителни въздействия: 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 
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заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

 Вариант за действие „Без намеса“: 

- В случаи, че не бъде приет проекта на решението, не се очакват положителни 

въздействия. 

Вариант за действие 2 „Приемане на решението“: 

Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните: 

- Възстановяване на направените разходи за извършване на услугите. 

- Повишаване качеството на предоставяните услуги. 

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

Вариант на действие2 „Приемане на решението“: 

Не са идентифицирани конкретни рискове при приемане на решението. 

Вариант на действие 1 „Без намеса“: 

Невъзможност за предоставяне на по- качествена услуга. 

 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

Х☐ Ще се повиши 

☐Ще се намали 

☐Няма ефект 

 

 

 

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

режими и услуги? 

 

Предложения проект не налага  административни и структурни промени.  

 

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 
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☐ 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  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. 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване 

на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез писмени предложения и 

възражения. 

Постъпилите в срока предложения и възражения ще бъдат отразени в справка, която 

ще бъде публикувана на официалната страница на община Исперих в предвидения  от 

закона срок. 

 

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:  Галя Добрева,  Началник-отдел МДТ 

Дата:  09.11.2020г. 

Подпис: 

 

 


