
 

Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на 

оценка на въздействието 

 

Предварителна оценка на въздействието на Проекта за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Джебел. 

  

Институция: Община Джебел 

Правно основание: чл.9 от Закона за местните данъци и такси  

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

Община Джебел 

Телефон: 03632/2135 

  

 

Елементи на 

оценката 

Аргументация 

 

 

Основания за 

иницииране 

на промени 

 

Чрез инициираното приемане на Проекта за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги 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 Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Джебел са физическите и юридическите лица, ползващи услугите на 

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 Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Джебел са свързани с по-пълно задоволяване на потребностите на 

ползвателите на услуги. 

Административна 

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 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Джебел. 

                       

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел. 

 

Форма на участие на заинтересованите лица 

 

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и на 

основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК, проектът на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги 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. 

 

 

 

Изготвил:   …………………… 

                          / АЛИ МЕХМЕД  

– ВРИД директор  дирекция  „МДТОС“ / 

 

 


