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ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на община 

Кричим 
 
 
1. Основания за законодателна инициатива. 
 1.1. Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Кричим е разработен в 
съответствие с разпоредбите на чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и при съобразяване с измененията 
в ЗМДТ като специален закон в сферата на местните данъци. 
 1.2. В изпълнение на ЗНА е извършена и настоящата частична предварителна 
оценка на въздействието от Проекта за изменение и допълнение на местната наредба. 
 
2. Дефиниране на проблема: 
 2.1. Действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Кричим следва да бъде приведена в съответствие с 
разпоредбите на нормативните актове от по-висока степен, определящи и уреждащи 
обществените отношения свързани с местните данъци. 
 2.2. Сравнителният анализ на събираемостта на имуществените данъци за 2019 и 
2020 г., налага извода за постигане на работещ модел на структуриране на собствените 
приходи на общината и полезен резултат по отношение осигуряване на разходите за 
съществени дейности – общинска отговорност. 
 
3. Цели, които ще бъдат постигнати: 
 3.1. Синхронизиране на местната наредба с актове от по-висока степен. 
 3.2. Осигуряване на по-високи приходи на общината и обезпечаване на 
разходите дейностите – общинска отговорност, при запазване процента на събираемост 
от 2019 и 2020 година. 
 
4. Заинтересовани страни: 

4.1. физическите и юридическите лица на територията на Община Кричим. 
4.2. общинска администрация. 

 
5. Варианти на действие: 
 5.1. Вариант 1 „без действие” – неприемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Кричим. 

Идентифициран риск: 
- Действащи разпоредби на местната наредба, част от които са в противоречие с 

нормативен акт от по-висока степен – ЗМДТ. 
- Недостатъчно собствени приходи от имуществени данъци и невъзможност за 

осигуряване в пълнота на дейностите общинска отговорност, в т.ч. и възможности за 
осигуряване на собственото задължително съфинансиране по програми и проекти, 
финансирани с национални или европейски средства. 

 
5.2. Вариант 2 „приемане на Наредбата”  
Потенциални рискове: не се идентифицират рискове от приемането на 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Кричим. 

Положителни въздействия: 
- Ще се приеме местна Наредба съответстваща на законодателен акт от по-

висока степен. 
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- Ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в 
приходната част от бюджета на общината, с което ще се създадат предпоставки за по-
широки възможности на общината за инвестиране и развитие на инфраструктурата и 
участие по оперативни програми финансирани с европейски средства, за които е 
необходимо собствено финансово участие. В същото време, на база данъчна оценка на 
един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в 
повишаването на дължимия данък за собственика. 

 
6. Анализ на разходи и ползи: 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим не се 
изисква допълнителен финансов ресурс. 
 
7. Административна тежест и структурни промени: 

Не се изисква преструктуриране на администрацията или изграждане на нови 
административни звена, тъй като изпълнението на подзаконовите нормативни актове на 
Общински съвет – Кричим, както и контрола по прилагането им, се осъществява от 
определени за това служители на община Кричим, в рамките на техните задължения. 

Идентифициран риск: Административната тежест ще се повиши, доколкото се 
създават допълнителни задължения за гражданите. 
 
8. Въздействие върху нормативната уредба: 

За прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим, няма 
необходимост от непосредствени или последващи промени на местни нормативни 
актове. 
 
9. Важни въпроси за обществените консултации: 

9.1. Ясни ли са предложените разпоредби? 
9.2. Подходящо ли е нивото на детайлизация на за поднормативен акт? 
9.3. Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

 
10. Проектът за изменение и допълнение на нормативен акт изисква ли цялостна 
оценка на въздействието поради значителни последици:  

При съобразяване с разпоредбите на Закона за нормативните актове и Наредба за 
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, не се изисква 
цялостна оценка на въздействието на предложения Проект за изменение и допълнение 
на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Кричим. 
 
 
 
 
 
 


