Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
Институция:
Община Шабла

Нормативен
акт: Наредба
за
определяне размера на местните
данъци на територията на община
Шабла
Дата: 03.09.2019 г.

1. Дефиниране на проблема:
Срещу Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла,
последно изменена с Решение № 490/28.12.2018 г. е постъпил протест от Милена Любенова –
прокурор при Окръжна прокуратура – Добрич, въз основа на който е образувано
административно дело 363/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Констатирано е противоречие на чл. 15, ал. 2 от Наредбата с норми на актове от по-висока
степен. Визира се Решение на Конституционния съд № 4 от 09.04.2019 г., с което
разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси в редакцията от ДВ бр. 98 от
2018 г., в сила от 01.01.2019 г. е обявена за противоконституционна. С Решение №
198/10.05.2019 г. на Административен съд – Добрич се отмени по жалба на Областния
управител на област Добрич Решение № 505/2019 г., с което е потвърдено Решение №
497/2019 г. на Общински съвет Шабла. В резултат действащата Наредба не е
законосъобразна.
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.).
Последващи оценки на въздействието - след извършеното преоблагане начисленият облог за
данък недвижими имоти за 2019 г. се намали общо с 8 129,64 лв.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

2. Цели:
Синхронизиране на текстове от Наредбата с правните норми от по-висок ранг, уреждащи
същата материя.
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?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
1. Община Шабла;
2. Граждани и юридически лица, в качеството им на данъчно задължени лица.
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.).
4. Варианти на действие:
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от
вариант „Без действие” и предложеният вариант за приемане на наредбата.
По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на местното данъчно
законодателство и поради тази причина вариантите са само два - Вариант 1 „Без действие” и
Вариант 2 „Приемане на наредбата”.
Вариант за действие 1 „Без действие”:
При този вариант ще продължат да се наблюдават пропуски при регламентирането на
законовата материя.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
При този вариант ще бъде осигурено постигането на определените в т.2 цели.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
За всички заинтересовани страни: незаконосъобразно развитие на обществените отношения,
свързани с определянето на данък недвижими имоти, данък върху моторните превозни
средства, данък върху таксиметров превоз на пътници, на територията на Община Шабла.
За Община Шабла: риск от отмяна на атакуваните разпоредби по съдебен ред и заплащане на
съдебни разноски.
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.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие”:
Не се наблюдават положителни въздействия при прилагане на този вариант.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
За всички заинтересовани страни ще се постигне конкретност, коректност и яснота в
материята. С приемането на минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти,
определени в чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ, данъчно задължените лица е възможно да бъдат
стимулирани да закупуват нови автомобили, притежаващи по-висока екологична категория,
което би се отразило положително на чистотата на атмосферния въздух.

.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.
7. Потенциални рискове:
Не се предвиждат конкретни рискове при Вариант 2 „Приемане на наредбата”.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест:
0 Ще се повиши
0 Ще се намали
Х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Да. С обявяването за противоконституционна на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ, респ. на чл.
15, ал. 2 от Наредбата, се възстановява действието на чл. 22 от ЗМДТ преди редакцията
обнародвана в ДВ бр. 98 от 2018 г.
С приемането на текстовете, касаещи данъка върху моторните превозни средства, се
отразяват в Наредбата, новите моменти регламентирани в Закона, свързани с определянето
му.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри.
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те .
10. Как въздейства актът върху микро, малките и средните предприятия (МСП)?
Х Актът засяга пряко МСП
0 Актът не засяга МСП
0 Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
0 Да
Х Не
12. Обществени консултации: Най - важните въпроси за обществената консултация –
срещи със заинтересованите страни:
Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове, чрез настоящото
публикуване, Община Шабла предоставя възможност на заинтересованите лица да направят
своите писмени предложения и становища по проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла,
които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Шабла, както и на електронен
адрес: obshtina@ob-shabla.org;
Срок за провеждане на обществени консултации: до 04.10.2019 г., включително. Проектът на
наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Шабла, на портала за обществени
консултации и на информационното табло на община Шабла.

Чрез публикацията проектът на наредбата е представен на заинтересованите лица.
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.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
0 Да
Х Не
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).

/п/
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на Община Шабла

