ОБЩИНА ШАБЛА

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ШАБЛА
НОРМАТИВЕН АКТ: ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРЛНА
ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА
Оценката на въздействието е инструмент за по-добро вземане на решения и гарантиране на
качеството и устойчивостта на публичните политики. Тя е свързана с идентифицирането,
предвиждането и оценката на възможните резултати, както положителни, така и отрицателни
от прилагане на политиките, нормативните актове и една или друга инициатива на
изпълнителната власт. Насочена е към елиминиране или свеждане до минимум на негативните
и оптимизиране на позитивните последствия от тях. Оценката на въздействие е много важна за
постигане на пълна осведоменост на лицата, вземащи решения, а и на широката общественост,
относно евентуалните резултати от прилагането на публичните политики. Оценката на
въздействието се дефинира като процес на систематичен анализ на вероятните икономически,
финансови, социални, екологични и други последствия от провежданите от компетентните
органи политики.
ПРИЧИНАТА, налагаща приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на
територията на Община Шабла е определяне размера на таксите за водовземане от участък
„Шабла“ на находище № 100 район „Североизточна България“ и таксите за издаване на
разрешителни за тази цел.
ЦЕЛ НА ПРИЕМАНЕТО НА ТАРИФАТА
Проектът за Тарифа е изготвен в продължение на държавната политика за насърчаване на подоброто усвояване на природния ресурс и предоставената на органите на местно
самоуправление възможност самостоятелно да определят визията на развитие на този сектор.
Целите, които се поставят, с приемането на Тарифа за таксите за водовземане от минерална
вода на територията на Община Шабла, са:
 определяне размер на таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за
водовземане от участък „Шабла – област Добрич, община Шабла“ на находище № 100 район
„Североизточна България“;
 осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите;
 разширяване на възможностите за ползването на минералната вода чрез задоволяване на
все по-разнообразни обществени и бизнес цели.

Приемането на Тарифата цели да се регламентира таксата за минерална вода, от която ще се
сформират приходи и финансова устойчивост на общината.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Община Шабла, гражданите и бизнеса.
ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
По своята същност Тарифата регламентира таксите за водовземане от минерална вода на
територията на община Шабла и таксите за издаване, преиздаване и изменение на
разрешителни и поради тези причини вариантите са само два - Вариант 1 „Без действие” и
Вариант 2 „Приемане на тарифата”.
При прилагането на вариант „Без действие“ ще продължат да се наблюдават пропуски при
регламентирането на законовата материя.
При вариант за действие „Приемане на тарифата“ ще бъде осигурено постигането на
посочените по-горе цели.
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант
„Без действие” и предложения вариант за приемане на Тарифата.
НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
За всички заинтересовани страни: незаконосъобразно развитие на обществените отношения,
свързани с управлението на минералните води на територията на Община Шабла.
За Община Шабла: риск от отмяна на предоставеното с Решение № 38/ 04.02.2019 г. на МОСВ
право на управление и ползване на минералните води.
ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Вариант за действие 1 „Без действие”: Не се наблюдават положителни въздействия при
прилагане на този вариант.
Вариант за действие 2 „Приемане на Тарифата”: За всички заинтересовани страни ще се
постигне конкретност, коректност и яснота в материята.
ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ
Не се предвиждат конкретни рискове при Вариант 2 „Приемане на Тарифата”.
РАЗХОДИ
При приемане на Тарифата, Община Шабла няма да има допълнителни финансови и други
разходи.
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ
При приемане на Тарифата няма да се наложи извършване на структурни промени и не се
предвижда увеличаване на административната тежест.
СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ
След издаването на разрешителни за водовземане от минерална вода, за което ще се плаща по
реда на разглежданата Тарифа, ще се създаде регистър на издадените разрешителни, по реда
на Закона за водите.

ПРИЕМАНЕТО НА НОРМАТИВНИЯ АКТ ПРОИЗТИЧА ЛИ ОТ ПРАВОТО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Предлаганият проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията
на Община Шабла, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с европейското
законодателство – Регламент (ЕО) № 1082 / 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и
Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на
националното и местно законодателство.
Проектът за Тарифа, доклада, мотивите и оценката на въздействието се публикуват по реда на
чл. 26, ал. 3 от ЗНА, за обществени консултации за срок от 30 дни.
Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното
въздействие.
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