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I. Дефиниране на проблема: 

 

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват 

се аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

 Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), редът и начинът за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се уреждат в 

наредба на общинския съвет. На местно ниво Общински съвет – Първомай е приел 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Първомай (приета с Решение №391, прието по Протокол № 34 

от 28.03.2014г. , изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет гр.Първомай). 

Предложението за актуализиране на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай, е обусловено от 

необходимостта от промени и изменения на нормативната уредба за подобряване 

изпълнението на някои видове услуги предоставяни от общинска администрация.  

Мотивите са свързани с нуждата от привеждане на наредбата в съответствие с 

нормативни актове от по-висок ранг, прецизиране на някои от текстовете й за 

постигане на по-голяма яснота при администриране на услугите, както и въвеждане на 

нови услуги за по-пълноценно обслужване на физически и юридически лица.  

Настоящият проект за Наредба, следва да се приеме на основание чл.7, ал.2, 

чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закон за нормативните актове, чл.9 от 

Закона за местните данъци и такси, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Не са изготвяни последващи оценки на въздействие. Последващи оценки на 

въздействие ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен 

акт и неговото прилагане. 

II. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по 

конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. 

 Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от 

наредбата с нормите на ЗМДТ и други законови и подзаконови нормативни актове.  

 Спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на 

събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на 

територията на общината.  

 Оптимизиране на разходите на общината чрез възстановяване на разхода за 

осъществяваните услуги.  

 Увеличение на средствата на община Първомай за поддържане на общината и 

покриване на разходите, чрез оптимизиране на таксите и цените на услугите. 

 Увеличение на средствата за предоставяне на социални придобивки на 

населението на Община Първомай.  

 

III. Идентифициране на заинтересованите страни: 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 и др.). 

1. Преки заинтересовани страни: 

1.1. Община Първомай; 

1.2. Общински съвет; 

1.3. Всички граждани на територията на общината. 

1.4. Юридически лица, упражняващи своята дейност на територията на община 

Първомай 

2. Косвено заинтересовани страни:  

 Всички страни са пряко заинтересовани от промяната на цените и таксите, както 

и поясненията по прилагането на разпоредбите. 

  

IV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, 

включително и варианта „без намеса”. 

Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”: 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

При този вариант, все ще има колизия с по-горните нормативни актове, както и 

ще има текстове, които не са формулирани ясно и възпрепятстват точното прилагане на 

разпоредбите, както и няма да са актуализирани всички такси и цени на услуги. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

При този вариант ще се постигне съответствие и избягване на противоречия на 

текстове от наредбата с нормите на ЗМДТ и други законови и подзаконови нормативни 

актове. Ще се прецизират с яснота разпоредби от наредбата, както и ще се актуализират 

такси и цени на услуги, които да отговарят на действащата социално-икономическа 

обстановка.   

 

Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички 

значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни 

въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните 

заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”:  

Община Първомай ще има допълнителни разходи, свързани с доставката на 

ковчези, предвид уведомлението за промяна на цените от доставчика. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата няма да бъдат 

необходими допълнителни финансови средства, тъй като услугите ще бъдат 

извършвани от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Първомай и спрямо 

длъжностните характеристики на лицата, които извършват дадените услуги.  

V. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички 

значими 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. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

При този вариант, все ще има колизия с по-горните нормативни актове, както и 

ще има текстове, които не са формулирани ясно и възпрепятстват точното прилагане на 

разпоредбите, както и няма да са актуализирани всички такси и цени на услуги. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

Ще се постигне съответствие и избягване на противоречия на текстове от 

наредбата с нормите на ЗМДТ и други законови и подзаконови нормативни актове. Ще 

се избегнат допълнителни разходи по услугата за предоставяне на ковчези. Ще се 

прецизира ясно и точно прилагането на определени разпоредби и сроковете за 

предоставяне на дадени услуги.  

 

Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на 

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

             Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата” 

няма основание да възникнат.  

Административната тежест:  

 Ще се повиши; 

 Ще се намали; 

Х    Няма ефект. 

VI. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

Х Актът засяга МСП; 

 Актът не засяга МСП; 

 Няма ефект. 

VII.Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

 Да; 

Х    Не. 

 Обществени консултации:  

 Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете 

индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Първомай са спазени принципите на необходимост, 

обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност.  



На основание чл.26, ал.2-4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване на 

интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги, предоставяни от община Първомай на e-mail адрес: 

obaparv@parvomai.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. Първомай, ул. 

„Братя Миладинови - юг” №50. 

Справката за отразените становища, ще бъде публикувана на официалната 

страница на Община Първомай. 

VIII. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

С приемането на настоящата Наредба ще бъде актуализирана нормативната база, 

отнасяща се до услугите, осъществявани от администрацията на Община Първомай; 

- Регламентиране на условията и реда за определяне , установяване, обезпечаване 

и събиране на местните такси и цените на услугите и правата, съобразно изискванията 

на закона и недопускане на противоречия и различия между законовата и 

подзаконовата нормативна уредба.  

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Европейската харта за 

местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

Проектът е съобразен с изискванията на основния нормативен акт – ЗМДТ и други 

закони, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на цени и такси на услуги и 

права, предоставяни от Община Първомай, както и тяхното предоставяне. 

  В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) е 

извършена частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен 

акт. 

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 

което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата. На 

основание чл.26, ал.2 и ал.4, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове, 

проектът е публикуван на 18.11.2022г. за публично обсъждане на интернет страницата 

на Община Първомай. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да изразят 

мнение и да представят становище по така предложеният проект на нормативен акт в 

30-дневен срок от публикуването му на сайта на общината.  

Справката по чл.26, ал.5 от ЗНА ще отразява постъпилите предложения и 

становища (ако има такива), като същите ще бъдат публикувани на интернет 

страницата на община Първомай и допълнително предоставени на Общински съвет на 

община Първомай, от вносителя, преди вземане на решение. 

 

IX.Подпис на отговорното лице: 

Електронна поща: obaparv@parvomai.bg 

Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие.  

Име и длъжност: Николай Митков - Кмет на община Първомай  

 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ  

Кмет на община Първомай 
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