
 

 

 

 

 

 ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията   

на Община Джебел 

 

/приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел - Протокол № 19; Изм. 

и доп. с Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / 

Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 

28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 

05.02.2019г./ 

 

Институция: Община Джебел 

Правно основание: чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси  

Лице за въпроси: Али Мехмед- ВРИД директор на дирекция „МДТОС” при 

Община Джебел 

Телефон: 03632/2135 

 

 I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на 

Община Джебел: 

Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси 

/ЗМДТ/, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, 

по реда и в границите определени с него. Тази разпоредба в Закона за местните данъци 

и такси е продиктувана от въвеждането на конституционното изискване на чл. 141, ал. 3 

от Конституцията на Република България, съгласно който общинският съвет определя 

данъци при условия, по реда и границите, установени със закон. С оглед защита на 

обществения интерес тези правомощия на Общинския съвет се лимитират от минимални и 

максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък.  

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните 

данъци се продължава процеса на финансовата децентрализация и се укрепва местното 

самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на процеса е засилването на 

финансовата самостоятелност и автономност на общините.  

Един от основният приходоизточник в бюджета на общината са данъците. 

Увеличаването на приходите ще доведе до увеличаването на качеството и обхвата на 

предоставените услуги от общината. 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община 

Джебел са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел с оглед спазване на нормативната уредба, 

регламентираща дейността на общината, свързана с определянето на данъци.  



  

 Принципът на обоснованост – с предложеният проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел, се цели увеличаване на приходите в бюджета на 

общината.  

 

 Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите 

и предварителната оценка на въздействието на проекта за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел 

ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Джебел за становища и 

предложения от заинтересованите групи.  

  

 Принципът на съгласуваност –предвижда се на основание чл.69,ал.1,т.1 от 

АПК, приемане на предложения и възражения от заинтересованите лица на проекта за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел, като форма на обсъждане в производството по 

издаването на акта.  

  

 Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията  на Община Джебел обезпечава задължението на общината да 

има такава Наредба. 

 При изработване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел е  

спазен чл.18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. 

 Извършена е предварителна оценка на въздействието на проекта.  

 

 II. Цели, които се поставят: 

 Целите, които се поставят с предложената Наредба за изменение и допълнение 

на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на 

Община Джебел, основно се свеждат до постигане на законосъобразност, съгласно 

изискванията на чл.8 от Закона за нормативните актове. Също така целите на приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията  на Община Джебел са законосъобразно 

увеличаване на собствените приходи в бюджета на общината, които да послужат за 

финансиране на инфраструктурни проекти за благоустрояване на населените места в 

община Джебел. Това увеличение на приходите също така ще способства и за покриване 

на разходите свързани с дофинансирането на маломерни и слети  паралелки в училищата в 

размер на около 134 000 лв. 

 

 III. Очаквани резултати: 

 Приемането на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел ще 

окаже благоприятно финансово отражение върху бюджета на община Джебел, тъй като ще 

позволи на общината да реализира собствени приходи за финансиране на 

инфраструктурни проекти за благоустрояване на населените места в община Джебел. 

  

 IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

измененията и допълненията: 



 Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел няма 

да е свързано с изразходване на финансови и други средства от бюджета на Община 

Джебел.  

 V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

 Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията  на Община Джебел, е в съответствие със 

Закона за местните данъци и такси.  

 Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията  на Община Джебел е подзаконов нормативен 

акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

  

                          

          

  

Елементи на 

оценката 

Аргументация 

 

 

Основания за 

иницииране 

на промени 

 

 Чрез инициираното приемане на Проекта за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията  на Община Джебел се цели създаване на възможност 

за оптимизиране на работата на общинската администрация чрез 

прецизиране, разширяване и осъвременяване на обхвата на услугите, 

предоставяни от Община Джебел на физически и юридически лица с 

цел задоволяване на обществените потребности. 

 

 

Заинтересовани 

групи 

 

 

 Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на             

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията  на Община Джебел са физическите 

и юридическите лица, които плащат данъци в Община Джебел, като 

се очаква в глобален мащаб положително въздействие върху 

обществени отношения, като използваните методи за определянето 

им са обществени консултации и сравнителен анализ. 

 

 

Анализ на 

разходи и 

ползи 

 

 

 Не се предвижда да възникнат нови разходи за общинските 

структури или ако възникнат те ще бъдат в рамките на одобрените 

им бюджетни средства за съответната година, а очакваните ползи от 

приемането на измененията и допълненията на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община 

Джебел са свързани с увеличаване на приходите в бюджета на 

общината. 

Администрати

вна тежест и 

структурни 

промени 

1) Няма предвиждани и необходими административни промени, 

като закриване, сливане или създаване на нови административни 

структури.  

2) Не се въвеждат регулаторни режими и такси, които да доведат 

до промяна на регулаторната среда. 



Въздействие  

върху 

нормативната 

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни 

актове в резултат от приемането на измененията и допълненията на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  

на Община Джебел. 

                       

 

  

VI. Форма на участие на заинтересованите лица 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията  на Община Джебел ще бъде публикуван за писмени 

предложения и възражения за срок от 30 дни на официалната интернет страница на 

община Джебел. 

В посочения срок всички заинтересовани лица могат да правят писмени 

предложения по проекта и да изложат своите писмени становища и коментари на следния 

e-mail: kmet_dj@abv.bg или деловодството на Община Джебел на адрес: гр. Джебел, ул. 

„Еделвайс“ №19, обл. Кърджали. 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел. 

 

 

 

Изготвил:   …………………… 

                          / АЛИ МЕХМЕД  

– ВРИД директор  дирекция  „МДТОС“ / 

 


