Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: ОБЩИНА ТРЪН

Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

Контакт за въпроси: Райна Драганова
Секретар на Община Трън
0888798688

Подпис на утвърдил:………п…………….
Име и длъжност: ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН

Дата: 12.02.2020 г.
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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА:
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън е
приета с Решение № 4/31.01.2019г. Във връзка с изменения и допълнения в Закона на местните
данъци и такси, публикувани в ДВ бр.98/27.11.2018г ( в сила от 01.01.2020г), ДВ
бр.96/06.12.2019 г. и ДВ бр.102/31.12.2019 г. и Протест на Окръжна прокуратура гр. Перник се
налага нейното актуализиране..
Проектът на решение за изменение и допълнение на Наредбата е изготвен в съответствие
с изискванията на българското законодателство и с правото на ЕС. Текстовете на местния
нормативен документ са насочени към намаляване на административната тежест в процедурите
по определяне на местните данъци, както и към облекчаване на режима на деклариране на
данни.
ІІ. ЦЕЛИ:
Важна цел е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и
такси към настоящият момент.
Конкретна цел: актуализиране на наредбата в съответствие с последните законови
изменения.
ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Граждани, Държавата, бизнес, НПО, собственици на недвижими имоти и на МПС,
регистрирани на територията на община Трън.
ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ:
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от
вариант „без действие“ и предложеният проект за актуализиране на наредбата. По своята
същност Наредбата осъществява пряко регулиране на обществени отношения и поради тази
причина вариантите са само два - Вариант 1 ,,Без действие“ и Вариант 2 ,,Приемане на
актуализация на Наредбата“. Всякакъв друг вариант би бил неизпълнение на нормативни актове
от по-високо ниво.
Вариант за действие 1 „Без действие“:
При този вариант ще се наблюдава:
• Действащ подзаконов нормативен акт, който няма да е съобразен с промените в
законодателството на РБългария;
• Неизпълнение на законоустановени задължения.
Вариант за действие 2 „Приемане на решение за изменение и допълнение на
Наредбата“:
При този вариант ще се постигне синхронизация на подзаконовия нормативен акт с
нормативни актове от по-висок ранг.
V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ:
Вариант за действие 1 „Без действие”:
 Завеждане на съдебни дела за незаконосъобразни действия на администрацията;
 Извършване на финансови разходи по заведените дела и съдебни спорове.
Вариант за действие 2 „Приемане на решение за изменение и допълнение на
Наредбата”:
 Няма
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VІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ:
Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Няма.
Вариант за действие 2 „Приемане на решение за изменение и допълнение на
Наредбата ”:
 Осигуряване на законосъобразен административен процес по определянето на данъците на
територията на община Трън
 Осигуряване на ефективност и стабилност при приходосъбирането на местните данъци.
 Ползване на данъчни облекчения
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ:
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
 Риск от финансови разходи при възникване на съдебни спорове и
съдебни дела за незаконосъобразни действия на администрацията.

завеждане на

Вариант за действие 2 „„Приемане на решение за изменение и допълнение на
Наредбата”:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане
на актуализация на Наредбата”.
VІІІ.АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА:
□ Ще се повиши
□ Ще се намали
Х Няма ефект

ІХ. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ?
Не се създават нови регистри.
Х. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП):
Х Актът засяга пряко МСП
□ Актът не засяга МСП
□ Няма ефект
ХІ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:
□ Да
Х Не
ХІІ. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ:
Проектът на решение за изменение и допълнение на Наредбата ще бъде публикуван за
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обществени консултации за 30 дни на официалната страница на Община Трън, раздел „Новини“
Най-важните въпроси за обществената консултация са:
1. Ясни ли са предложените разпоредби ?
2. Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт ?
3. Други предложения и коментари извън зададените в документа теми ?
След провеждане на общественото обсъждане, ще бъдат отразени и разгледани всички
постъпили становища, предложения и възражения от заинтересованите страни.
Протоколът от проведеното обществено обсъждане ще бъде публикуван на интернет
страницата на Община Трън.
ХІІІ. ПОДПИС НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ:……п……………
Име и длъжност: Райна Драганова, Вр.И.Д.Секретар на Община Трън
Телефон: 0888798688, ел. поща: draganova_r@abv.bg

Тази оценка на въздействието представя аргументирано вероятните ефекти от
предложеното действие.
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