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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА: 
 

Приемането на нова Наредба за определянето размера на административните услуги и 
местните данъци на територията на община Макреш е в резултат на необходимостта от 
хармонизиране на законови и подзаконови нормативни актове, както и спазване на 
изискванията на чл. 26 от ЗНА. 
Действащата до настоящия момент Наредба, приета с решение № 348, взето с протокол 
№34 от 18.12.2018 година Общински съвет Макреш е протестирана пред Административен 
съд – Видин от Окръжна прокуратура – Видин за неспазване на разпоредбите на чл. 26 от ЗНА, а 
именно императивно изискване преди внасяне на проекта на Наредбата за приемане от ОбС, 
същият да се публикуван на интернет страницата му заедно с мотивите, съответно доклада, като на 
заинтересованите лица се предоставя не по-малко от 14-дневен срок за предложения и становища 
по проекта. Неизпълнението на горните изисквания на ЗНА преди приемането на Наредбата за 
определяне размера на административните услуги и местните данъци на територията на община 
Макреш през 2018 година са съществени нарушения на административно-производствените 
правила, накърняват принципите на обоснованост, откритост, стабилност и съгласувателност и 
обуславят отмяната на Наредбата. 

 Пълнатата отмяна от съда на действащата Наредба към настоящия момент значително ще 
затрудни дейността на Община Макреш .  
В този смисъл възникналите проблеми не биха могли да се преодолеят без приемането на 
нова Наредба, доколкото единствено в правомощията на общинския съвет е да определя 
размера на местните данъци. 
Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 
подзаконовия нормативен акт. 

 
 
ІІ. ЦЕЛИ: 
 

Целите на приемането на нова Наредба за определяне размера на административните услуги и 
местните данъци на територията на Община Макреш е спазването на правилата за изготвяне 
на нормативни актове, да бъде приведена нормативната база на Община Макреш в 
съответствие със Закона за местните данъци и такси, да се избегне евентуална колизия 
между текстовете на действащата към настоящия момент Наредба и Закона за местните 
данъци и такси, както и оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на 
бизнеса. 
 

Конкретна цел: Определяне на размерите на местните данъци в Община Макреш. 
 
 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  
 
Преки заинтересовани страни: 
 
1. Администрацията на Община Макреш; 
2. Физическите и юридическите лица - данъчно задължени лица. 
 
Косвени заинтересовани страни:  
 
Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи /като засегнати и участници в 
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обществените консултации/. 
 
 
ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ: 
 
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, 

различни от вариант „Без намеса” и предложеният вариант за приемане на 
наредбата. 

По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на определянето на 
дължимите местни данънъци от гражданите и стопанските субекти  и поради тази причина 
вариантите са само два - Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”. 
Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-
високо ниво. 

 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
 
При този вариант ще се наблюдава: 
· Действащ подзаконов нормативен акт, който няма да е съобразен с действащото  

законодателството на Р. България; 
· Опастност от отмяна на Наредбата от Административен съд, поради неспазване на 

разпоредбите на чл. 26 от ЗНА; 
· Неизпълнение на законоустановени задължения. 
 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
 
При този вариант ще бъдат осигурени: 
· Изпълнение на законоустановени задължения - разпоредбите на чл.1, ал.2 от Закона 

за местните данъци и такси и чл. 26 от Закона за нормативните актове; 
· Действащ подзаконов нормативен акт, съобразен със законодателството на Р. 

България; 
· Осигуряване на законосъобразен административен процес по определянето на 

местните данъци в Община Макреш. 
 
 
V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
 
Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Макреш - създава се риск и предпоставка за: 
· 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 наредбата”: 
 
Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Макреш – няма, като не е необходимо разходване на бюджетни 

средства. 
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VІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
 
Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните:  
1. Община Макреш - няма.  

 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
 
Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните: 
1.Община Макреш:  

· Осигуряване на законосъобразен административен процес по определянето на 
местните данъци; 

· Осигуряване на ефективност и стабилност при  приходосъбирането на 
местните данъци. 

 
2.Физически и юридически лица - данъчно задължени лица 

· Осигуряване на законосъобразен административен процес по определянето на 
местните данъци. 

 
 
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ: 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
 
Потенциалните рисковете за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Макреш - 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 наредбата”: 
 
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 

„Приемане на наредбата”. 
 
 
VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: 
 
□ Ще се повиши 
□ Ще се намали 
□ Няма ефект 
 
Предложения проект на Наредбата не налага административни и структурни 

промени. Не се създават нови регулаторни режими. 
 
 
ІХ. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ?  
 
Не се създават нови регистри. 
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Х. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП): 
□ Актът засяга пряко МСП 
□ Актът не засяга МСП 
□  Няма ефект 
 
 
ХІ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: 
 
□ Да 
□ Не 
 
 
ХІІ. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ: 
 
Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени 

консултации за 14 дни на официалната интернет страница на Община Макреш, раздел 
„Обществено обсъждане”. 

Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка, 
която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Макреш в предвидения 
от закона срок. 

 
 
 
Тази оценка на въздействието представя аргументирано вероятните ефекти от 

предложеното действие. 
 

 
Име и длъжност: Добрина Кръстева, Гл. експерт „Приходи”. 

 
 

Дата: декември 2019 г. 
 
Подпис:/п/ 


