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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Във връзка с настъпването на нормативни промени и в съответствие със Закона
за местните данъци и такси, предоставянето на нови и актуализиране на
съществуващите услуги се налагат изменения и допълнения към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на
територията на община Търговище. В компетентността на общината са възникнали
нови задължения, което налага уреждането на нови услуги и актуализирането на сега
действащи цени на услуги и права.
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.).
Предлаганите изменения и допълнения на действащата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община са
необходими, тъй като с тях ще се постигне актуализирането на размера на цени на
услуги и права и въвеждането на нови цени на услуги и права. Прилагането на
наредбата и осъществяването на контрол по нейното изпълнение ще допринесе за
повишаване на приходите на общината.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Няма извършени последващи оценки или анализи за изпълнението
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли
целите на действащата стратегическа рамка?
1. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на
територията на община Търговище цели съдържанието на същата да бъде в
съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, да се постигане

ясна регламентация в уредбата на обществените отношения касаещи предоставянето
на административни услуги.
2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване
на тяхното качество;
3.Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на цени
на услугите.
4.Възстановяване на разходите по предоставяните услуги и права.
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:
Общинска администрация Търговище и общински предприятия
Косвени заинтересовани страни:
Всички ползватели на услуги, предоставяни от Община Търговище.
2.Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
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 Наредбата"
Вариант 1 „Без действие":
Действащ подзаконов нормативен акт, който няма да е съобразен с промените в
законодателството на Република България, както и неизпълнение на законоустановени
задължения;
Вариант 2 „Приемане на Наредбата"
Действащ подзаконов нормативен акт, съобразен с промените в
законодателството на Република България, както и изпълнение на
законоустановени задължения
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.
Вариант 1 „Без действие":
Разходите за заинтересованите страни са следните:
1.Община Търговище няма да има допълнителни разходи, освен в качеството й
на администрация, изработваща нормативни актове.
2.Гражданите няма да имат допълнителни разходи.
Вариант 2 „Приемане на Наредбата" :
Разходите за заинтересованите страни са следните:
1 .Община Търговище няма да има допълнителни разходи, освен в качеството й

на администрация, изработваща нормативни актове.
2.Гражданите ще имат допълнителни разходи до размера на стойността на
предлаганата услуга при приемане на Наредбата.
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
Очаква се всички заинтересовани страни да имат полза от предложените в
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
община Търговище
Вариант 1 „Без действие":
Ползите за заинтересованите страни са следните:
Във варианта„без действие" нито една от заинтересованите страни няма да има
ползи.
Вариант 2 „Приемане на Наредбата" :
Ползите за заинтересованите страни са следните:
По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на
такси и цени на услугите в полза на всички заинтересовани страни и общината.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не се предвижда възникване на конкретни рискове при реализирането на
Вариант 2 „Приемане на наредбата”.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
X Ще се повиши
☐Ще се намали
☐Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се
съществуващи режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри
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

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
община Търговище ще бъде предоставен за обществена консултации в рамките на 30
(тридесет) дни, като за този срок ще бъде публикуван на официалната страница на
Община Търговище в раздел: Общински съвет, подраздел: Проекти на наредби на ОС,
както и в Портала за обществени консултации. Постъпилите в този срок предложения
и становища, както и обосновка за неприетите предложения, ще бъдат отразени в
справка, която ще се публикува на официалната страница на Община Търговище в
раздел: Общински съвет, подраздел: Проект на наредби на ОС в предвидения от
закона срок.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на
Европейския съюз?
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
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).
☐ Да
Х Не

