Частична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и
цени на услуги на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето
с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим
1. Основания за законодателна инициатива.
Основанията за законодателна инициатива на Общински съвет Кричим за
приемане на Наредбата са чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, чл. 283 от ЗПУО.
2. Дефиниране на проблема.
През последните години се наблюдава настъпването на множество общественоикономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице
необходимостта от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси
и цени на услуги. Някои от предлаганите от Община Кричим услуги са отпаднали
поради изменения на различни нормативни актове от по-високо ниво, с които са иззети
/отменени/ съответните правомощия от компетентността на общините. В същото време
отново поради такива изменения са възникнали нови задължения от компетентността
на общините, което налага уреждането на нови услуги в съответните приложения на
Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на община Кричим, и определянето на такси и/или цени за тях.
В стандартите за делегираните от държавата дейности за 2021 г. приети с РМС
790/30.10.2020 г. има разписан нов стандарт „Норматив за подпомагане заплащането на
такси по чл. 283 от ЗПУО” на база годишен размер 174 лв за подпомагане на децата в
подготвителните групи за задължително предучилищно образование, с което се цели
държавата да подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите
по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от
държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от
държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на
дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен
разпоредител с бюджет. Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на
заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се
определят с местните наредби по чл. 9 от ЗМДТ.
3. Цели, които ще бъдат постигнати.
Привеждане на действащата Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим в съответствие с
нормативните и обществено-икономическите промени в страната; поправка на
първоначално допуснати очевидни фактически грешки и непълноти в нормативната
уредба; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество и др.
4. Идентифициране на заинтересовани страни.
4.1. Преки заинтересовани страни:
физическите
и
юридическите
лица,
влизащи
във
взаимоотношения с Община Кричим във връзка с искане, предоставяне и ползване на
административни услуги, предоставяни от община Кричим;
- родители, чиито деца ползват услугите на детските градини на
територията на община Кричим
- общинска администрация Кричим.
4.2. Косвено заинтересовани страни: всички жители на община Кричим.
5. Анализ на разходи и ползи.

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на
заседание на Общински съвет – Кричим не се изисква допълнителен финансов ресурс.
С предложения Проект на Наредба се цели да бъдат приведени текстовете от Наредбата
в съответствие с нормативните и обществено-икономическите промени в страната, да
бъде гарантирано възстановяване на пълните разходи на Община Кричим по
предоставяните услуги, да бъдат създадени условия за разширяване на предлаганите
услуги и повишаване на тяхното качество, да се постигне по-голяма справедливост при
определяне и заплащане на местните такси, фективно разпределение на общинските
ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги, както и да бъдат
отстранени грешки и непълноти в нормативната уредба. В посочения смисъл, ползите
от прилагането на Наредбата в дългосрочен план са значително по-големи от разходите
за нейното изработване и приемане, тъй като се предвижда новите и променени
размери на таксите и цените за услуги да възстановяват занапред по-адекватно
нарасналите разходи за предоставянето на услугите.
6. Административна тежест и структурни промени.
С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската
администрация и промяна в организацията на дейностите по предоставяне и
администриране на услугите, предмет на нормативната регламентация. Настоящият
Проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен експертен ресурс за
осъществяване на процеса по предоставяне на административните услуги на
територията на Община Кричим.
7. Въздействие върху нормативната уредба.
С настоящата Наредба е предвидено заплащането на такси и цени за
предоставяните от Община Кричим административни услуги, чието определяне,
дължимост и размери са регламентирани в съответствие с актове от по-горна степен,
включително и ЗМДТ, ЗОС, ЗПУО и ЗУТ.
С предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община
Кричим не се изискват настоящи или последващи промени на действащи нормативни
актове.
8. Важни въпроси за обществените консултации:
8.1.Ясни ли са предложените в проекта на Наредба разпоредби?
8.2.Подходящо ли е нивото на детайлизация за поднормативен акт?
8.3.Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?
9. Проектът 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 на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Кричим

