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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА:
По проект Красива България е изграден нов Траурен дом в гробищния парк в
град Генерал Тошево. Стойността на договора е 267 634 лв., от които 117 759 лв. са директно
финансиране от Министерство н труда и социалната политика, а 149 875лв. е съфинансиране
от бенефициента. 90% от стойността на проекта е за СМР, което включва събаряне на старата
сграда, изграждане на нова "Траурен дом за поклонения", отговаряща на изискванията за
енергийна ефективност, с обширно фоайе, ритуална зала, хладилна камера, офис и санитарни
възли, с рампа за трудно подвижни граждани и рампа за катафалка.
В тази връзка възниква необходимостта от определяне на такси за предоставяне на
нов вид услуги за ползване на траурния дом и хладилната камера в него.
Поради това, в сега действащата Наредба за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево, следва да се добавят
предвижданите нови цени на услуги във връзка с ползване на траурния дом и на хладилната
камера -в Глава трета – Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на
физически и юридически лица от НОАМТЦУ, в чл.55, ал.1, в табличната част, отнасяща за
услугите по точка 1, буква „в“ – Тъжен ритуал за извършване на гражданско погребение,
извършвани от Дирекция ”Административно-правно, информационно обслужване и
технологии и управление на собствеността”.
Служителите в Звено „АННСР“ при община Генерал Тошево, под ръководството на
Главен архитект при общината арх. Димитър Николов, прегледаха таксите за технически
услуги и предлагат с настоящия проект да се предвидят промени, продиктувани основно от
промените в динамичната икономическа ситуация и пазарна икономика, както и в настъпили
промени в потребностите и очакванията на населението.
Техническите услуги, които се извършват от общината, обхващат дейностите във
връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството,
благоустройството и кадастъра в селищните и извън селищните територии на Община
Генерал Тошево, а таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на
услугата, при предявяване на искането. Предвид промените в Закон за устройство на
територията /ЗУТ/ се налага изменение и въвеждане на нови такси и услуги за гражданите.
Размерът на местните такси се определя при спазване на следните принципи:
1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
3. Постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им;
За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя
отделна такса за всяка от дейностите.
Пълните разходи на общината по предоставяне на определена техническа услуга
включват:
1. Преки и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания,
здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
2. Материални, режийни, консултантски и други разходи (доставки на материали и
услуги, застраховки, командировъчни, наеми);
3. Разходи за управление и контрол;
4. Разходи по събиране на таксата и други (напр. инвестиционни, имащи отношение
към формиране размера на таксата).
Поради това, в сега действащата Наредба за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево, следва да се добавят
предвижданите нови цени на услуги и променят част от старите цени на услуги във връзка с
ползване на техническите услуги, предоставяни от общината на физически и юридически
лица от НОАМТЦУ, в чл.38, ал.1, в табличната част, отнасяща за услугите по точка 1, 3, 6,
8.3, 8.6, 14, 15, 21, 22, 23 – технически услуги, извършвани от Звено „АННСР“ и да се измени
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т.10 към други административни услуги на Дирекция ”Устройство на територията,
собственост, икономически дейности и проекти”, в табличната част на чл. 43, ал.1 от Раздел
V - Такси за административни услуги от НОАМТЦУ.
Намираме предложената актуализация и допълване на общинската наредба в частта
„Такси за технически услуги" и в частта „Други административни услуги“ за необходима за
постигането на търсения баланс при разпределяне финансовата тежест между Общината и
гражданите, предприемачи, инвеститори - ползватели на съответните услуги, при спазване
изискванията на чл. 7 и чл. 8 ЗМДТ, както и насърчителна за последните, при спазен
принципа за постигане на най-голяма справедливост и едновременно недискриминиране при
определяне и заплащане на местните такси, а и предвид нелеката икономическа обстановка
в генерален план за всички страни.
Очакванията са свързани и с увеличаване на финансовите постъпления за общината,
с оглед припокриване на реално понасяните разходи за предоставяните услуги.
Непрекомерното, а необходимо (продиктувано от динамичната икономическа ситуация и
външна пазарна среда, както и от завишаване качеството на предлаганите услуги)
повишаване на част от таксите и цените, диференцирането на разумни и справедливи по
размер такси. Местните такси и цени на услуги постъпват в приход на общината и формират
съответната част от общинския бюджет и в настоящата докладна предложените им размери
не противоречат на националното законодателство.
С настоящия проект се предвиждат промени, продиктувани основно от промените в
динамичната икономическа ситуация и пазарна обстановка, както и в настъпили промени в
потребностите и очакванията на населението. Образуването на таксите се извършва при
спазване на принципите, залегнали в чл. 8, ал. 1 ЗМДТ, а именно при възможност
възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата, създаване на
условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество,
едновременно с това достъпност до тях и стимулиране на потребителя - дребен или среден
предприемач, постигане на максимална справедливост при определяне и заплащане на
местните такси.
ІІ. ЦЕЛИ:
Разширяване на обхвата на извършваните услуги.
Повишаване на приходите на общината.
Съответствие с нормативните актове от по – високо ниво.
ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Преки заинтересовани страни:
1.Община Генерал Тошево
2.Физически и юридически лица.
Косвени заинтересовани страни:
Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на
заинтересовани страни в отделните случаи /като засегнати и участници в обществените
консултации/.
ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ:
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от
вариант „Без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата.
Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от повисоко ниво.
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
При този вариант ще се наблюдава:
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- Действащ подзаконов нормативен акт, който няма да е съобразен с промените в
законодателството на Република България ;
- Неизпълнение на законоустановени задължения.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
При този вариант ще бъдат осигурени:
- Действащ подзаконов нормативен акт, съобразен с промените в законодателството
на Република България;
- Осигуряване на законосъобразен административен процес.
V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ:
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните:
1. Община Генерал Тошево - създава се риск и предпоставка за:
- завеждане на съдебни дела за незаконосъобразни действия на администрацията;
- Несъответствие с нормативните изисквания.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните:
1. Община Генерал Тошево – няма, като не е необходимо разходване на бюджетни
средства.
2. Физическите и юридическите лица - няма.
VІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ:
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните:
1. Община Генерал Тошево - няма.
2. За Физическите или юридическите лица - няма.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните:
1.Община Генерал Тошево.
- Осигуряване на законосъобразен административен процес при определянето на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево, с конкретно
разписани правила, съобразно националното законодателство.
2. Физически и юридически лица
- Осигуряване на законосъобразен административен процес при определянето на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево.
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ:
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Потенциалните рискове за заинтересованите страни са следните:
1. Община Генерал Тошево - риск от незаконосъобразен и несъобразен с последните
промени подзаконов нормативен акт.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане
на наредбата”.
VІІІ.
АДМИНИСТРАТИВНА
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:
- Ще се повиши
- Ще се намали
- Няма ефект
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Предложения проект на Наредбата не налага административни и структурни промени.
Не се създават нови регулаторни режими.
ІХ. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ?
Не се създават нови регистри.
Х. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(МСП):
- Актът засяга пряко МСП
- Актът не засяга МСП
- Няма ефект
ХІ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:
- Да
- Не
ХІІ. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ:
Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за
срок не по-малко от 30 дни на официалната страница на Община Генерал Тошево, раздел
„Общински съвет, подраздел Проекто - нормативни актове”.
Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка,
която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Генерал Тошево в
предвидения от закона срок.
ХІІІ. ПОДПИСИ НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА:
Телефон: 05731/20-20, ел. поща: mail@toshevo.org
Тази оценка на въздействието представя аргументирано вероятните ефекти от
предложеното действие.
Име и длъжност:
Катерина Николова – секретар /п/
Живка Запорожанова – юрисконсулт /п/
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