
 

 

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: 07.11.2022 год. 

Контакт за въпроси: Ибрахим Мемиш 

Директор на дирекция УТИЕОСМДТ 

Телефон: 084312178 

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. 18 от 2020 г.;   

ДВ, бр. 71 от  2020 г;  ДВ бр. 104 от  2020 г.; ДВ бр. 14 от 2021г. Изменение и 

допълнение на влезлия в сила Закон за туризма   обнародван  в  ДВ бр. 17 от 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.). 

  Липсва синхронизиране между разпоредбите на  Наредба № 3 за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Исперих и нормативен 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: 

Данъчно задължените лица по ЗМДТ. 

2.  Общинска администрация  Община Исперих. 
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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 

„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: 

- Регламентира се нов срок за данъчно задължените лица, предлагащи нощувки за 

подаване на декларация  до 31 януари на всяка година за облагане с туристически 

данък за предходната  календарна година. 

- Допълват се  случаите, при които не се прилага ал.1 на чл. 44 от ЗМДТ за моторни 
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превозни средства, придобити по възмезден начин. 

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: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

ХНяма 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)? 

☐Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

Х 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 
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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:  Ибрахим Мемиш Директор на дирекция УТИЕОСМДТ 

Дата:  07.11.2022 г. 

Подпис: 

 

 


