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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 ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 
 

 

 

Контакт за въпроси: Станислава Алексиева 

Секретар на община Трън 

0886266056 

 

 

 

 

 

Подпис на утвърдил:………/п/……………. 

 

Име и длъжност: ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА 

                      КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН 

 

 

 

 

 

 

Дата: 09.03.2023г. 
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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА: 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  е 

приета с Решение № 5/31.01.2019г, изменена с Решение №35/15.04.2021г на Общински съвет 

Трън. От Окръжна прокуратура – Перник е инициирано съдебно производство, като за това е 

образувано Адм. д № 5/2023г, по описа на Административен  съд – Перник. Атакува се текстът 

на чл.26, ал.1, т.27 от НОАМТЦУ, с предложение да бъде отменен като незаконосъобразен.   
Проектът на решение за изменение на Наредбата е изготвен в съответствие с 

изискванията на българското законодателство и с правото на ЕС. Предложените текстове за 

промяна  на местния нормативен документ са насочени към предоставянето на безплатна 

административна услуга, в съответствие с чл.110, ал.2, т.4 от ЗМДТ. 

 

ІІ. ЦЕЛИ: 

Важна цел е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и 

такси, изразяващо се в отмяна на съществуваща такса и предоставянето на безплатна 

административна услуга. 

Конкретна цел: актуализиране на наредбата в съответствие с националното 

законадателство. 

 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  

Граждани, Общинска администрация Трън. 

 

ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ: 

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

вариант „Без действие“ и предложеният проект на решение за изменение 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 незаконосъобразен подзаконов нормативен акт; 

• 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; 

 Финансова тежест за гражданите. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на решение за изменение и допълнение на  

Наредбата”: 

 Няма 

 

VІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
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 Няма.  

 

Вариант за действие 2 „Приемане на решение за изменение и допълнение на  

Наредбата ”: 

 Осигуряване на законосъобразен административен процес по определянето на дължими 

такси  на територията на община Трън  

 Облекчаване на финансовите разходите на гражданите, ползващи административната 

услуга. 

 

 

VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ: 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 Риск от финансови разходи при възникване на съдебни спорове и  завеждане на 

съдебни дела за незаконосъобразни действия на администрацията. 

 

 

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): 

□  Актът засяга пряко МСП 

□ Актът не засяга МСП 

Х 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 

обществени консултации за 14 дни на официалната страница на Община Трън, раздел „Новини“ 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

1. Ясни ли са предложените разпоредби ? 
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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: Станислава Алексиева 

Телефон: 0886266056, ел. поща: stasy_as@abv.bg 

 

 

 

 

 Тази оценка на въздействието представя аргументирано вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 


