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ОТ
ППГОС
„ДЕМОКРАТИЧНА
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–
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ОТНОСНО: Проект за промяна на НАРЕДБА за определянето размера на
местните данъци на територията на община Пловдив във връзка с
актуализацията й спрямо изменения в Закона за местните данъци и такси по
отношение патентния данък за места за настаняване с до 20 стаи и намаляване
на същия с оглед стимулиране и изсветляване на споделената икономика.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
От 01.01.2020 г. са в сила разпоредби на Закона за туризма, които урегулират
краткосрочното отдаване под наем на места на настаняване тип стаи за гости, къщи за
гости и апартаменти за гости. С Постановление на МС №139 от 26.06.2020 г. е
приета и съответната Наредба за изискванията към категоризираните места за
настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория,
както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости. От
01.01.2020 г. са в сила и изменения в Закона за местните данъци и такси, като в
Приложение 4 към Глава II, Раздел VI е посочено, че за „Места за настаняване с не
повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за
туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
от 25 до 250 лв.“. Текстът „или регистрирани по Закона за туризма“ липсва в местната
наредба, а той касае именно лицата, предоставящи стаи за гости, къщи за гости и
апартаменти за гости.
В тази връзка местната Наредба не е актуална и следва на първо място да се
синхронизира текстът от Приложение 1 към нея с текста на Закона за местните данъци
и такси, а на следващо място предлагаме изменение в размера на дължимия патентен
данък. Според сегашната редакция на местната наредба патентният данък за места за
настаняване с до 20 стаи е 250 лв./стая. Предвид нововъзникналото задължение за
заплащане на патентен данък от лицата, които отдават краткосрочно стаи за гости,
къщи за гости и апартаменти за гости, предвид задължението на тези лица да се
регистрират по Закона за туризма и обектите да влязат в Националния туристически
регистър и съответно тази част от икономиката да „излезе на светло“, предвид облика
на гр.Пловдив и визията за развиването му като туристическа дестинация, предвид
плюсовете на споделената икономика, и не на последно място сериозните затруднения
за тези лица да осъществяват дейността си в условия на пандемия, смятаме, че
определянето на размера на дължимия патентен данък на неговия максимум няма да

постигне изброените цели. Ето защо предлагаме размерът на патентния данък за тази
дейност да бъде определен в местната наредба на 25 лв. за стая, което ще осветли тази
част от местната икономика, ще стимулира повече задължени лица да се регистрират по
Закона за туризма, което от своя страна ще доведе и до повече приходи в община
Пловдив, а също така ще отговори на визията за развитие на града ни като
туристическа дестинация. Жизнеността на местата за настаняване също така
предотвратява нуждата от строителство на нови хотели в период на ръст на
туристопотока. Това осигурява запазване на зелени пространства в града ни. Смятаме,
че това намаление на дължимия данък няма да се отрази негативно върху бюджет 2021
г., дори напротив - ще стимулира повече задължени лица, които плащат и други местни
данъци и такси – туристическа такса, данък сгради, такса смет, да се регистрират.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
вр. с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ ви предлагаме Общински съвет Пловдив да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I.
Приема Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за
определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, приета с
Р. № 10, Пр. № 2 от 21.01.2008 г.; изм. и доп. с Р. № 7, Пр. № 1 от 22.01.2009 г.; изм. и
доп. Р. № 487, Пр. № 24 от 23.12.2009 г.; изм. и доп. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010 г.;
изм. и доп. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011 г.; изм. и доп. с Р. № 503, Пр. № 22 от
20.12.2012 г.; изм. и доп. с Р. № 443, Пр. № 23 от 18.12.2013 г., изм. и доп. с Р. № 403,
Пр. № 21 от 17.12.2015 г.; изм. и доп. с Р. № 427, Пр. № 16 от 29.09.2016 г., в сила от
1.01.2017 г.; изм. с Решение № 1467 от 21.06.2018 г. на Адм. Съд - Пловдив по адм. д.
№ 196/2017, потвърдено с Решение № 13424 от 9.10.2019 г. на ВАС по адм. д. №
10269/2018 г.; изм. и доп. с Р. № 394, Пр. № 18 от 25.10.2018 г., изм. и доп. с Р. № 9, Пр.
№ 1 от 22.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп. с Р. № 389, Пр. № 21 от
28.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп. с Р. № 72, Пр. № 6 от 9.04.2020 г., в сила от
24.03.2020 г., както следва:
§ 1. В Приложение № 1 към чл. 56 от Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Пловдив т.1 придобива следната
редакция: „Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една
или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за
стая в размер на 25 лв.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Пловдив, приета с Решение № ……,
взето с протокол № ……. от ……………. г. на Общински съвет – Пловдив, влиза
в сила от 01.01.2021г.
II.

Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на гр.Пловдив.

Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето размера на
местните данъци на територията на община Пловдив е приета с Решение №.............,
взето с Протокол №............ от ....................г.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 1, т.23
и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и фактически основания:
привеждане на нормативната база на Община Пловдив в съответствие със Закона за
местните данъци и такси, както и постигане на конкретно положително въздействие:
Финансовият товар върху преките заинтересовани страни се намалява чрез
намаляването на един от данъците и таксите, които този специфичен отрасъл дължи на
фиска; По-ниският данък особено в началния период на идентифициране на
задължените лица е стимул по-голям брой от предоставящите места за настаняване да
се регистрират по Закона за туризма, което ще осветли отрасъла и ще доведе до повече
приходи в община Пловдив; Жизнеността на местата за настаняване предотвратява
нуждата от строителство на нови хотели в период на ръст на туристопотока. Това
осигурява запазване на зелени пространства в града ни.

ППГОС „Демократична България – Обединение“

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля приложения проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА
за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, ведно
с частичната предварителна оценка на въздействието й, да бъдат публикувани на сайта
на Община Пловдив за провеждане на обществено обсъждане в законовия срок и
разглеждане на сесия на ОбС Пловдив преди края на календарната 2020 г.
Приложение: съгласно текста.

27.11. 2020г.

С уважение:
Веселина Александрова - Председател на
ППГОС „Демократична България – Обединение“

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРИЕТА С Р. № 10, ПР. № 2 ОТ 21.01.2008 Г.; ИЗМ. И
ДОП. С Р. № 7, ПР. № 1 ОТ 22.01.2009 Г.; ИЗМ. И ДОП. Р. № 487, ПР. № 24 ОТ
23.12.2009 Г.; ИЗМ. И ДОП. С Р. № 56, ПР. № 6 ОТ 04.03.2010 Г.; ИЗМ. И ДОП. С Р.
№ 2, ПР. № 2 ОТ 20.01.2011 Г.; ИЗМ. И ДОП. С Р. № 503, ПР. № 22 ОТ 20.12.2012
Г.; ИЗМ. И ДОП. С Р. № 443, ПР. № 23 ОТ 18.12.2013 Г., ИЗМ. И ДОП. С Р. № 403,
ПР. № 21 ОТ 17.12.2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. С Р. № 427, ПР. № 16 ОТ 29.09.2016 Г., В
СИЛА ОТ 1.01.2017 Г.; ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 1467 ОТ 21.06.2018 Г. НА АДМ. СЪД
- ПЛОВДИВ ПО АДМ. Д. № 196/2017, ПОТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 13424 ОТ
9.10.2019 Г. НА ВАС ПО АДМ. Д. № 10269/2018 Г.; ИЗМ. И ДОП. С Р. № 394, ПР.
№ 18 ОТ 25.10.2018 Г., ИЗМ. И ДОП. С Р. № 9, ПР. № 1 ОТ 22.01.2019 Г., В СИЛА
ОТ 1.01.2019 Г., ИЗМ. И ДОП. С Р. № 389, ПР. № 21 ОТ 28.12.2019 Г., В СИЛА ОТ
1.01.2020 Г., ДОП. С Р. № 72, ПР. № 6 ОТ 9.04.2020 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2020 Г.
Вносител: ППГОС „Демократична България – Обединение“

Проект

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения
срок от 30 дни, Община Пловдив, чрез настоящото публикуване за обществена
консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите
предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: info@plovdiv.bg
или в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1.
МОТИВИ
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ:
I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на
Община Пловдив.
Необходимост от синхронизиране на местната наредба с нормативен акт от повисок ранг, а именно Закона за местните данъци и такси, както и създаване на
предпоставки за изпълнение целта на закона. При изработването на проекта на наредба
са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост,
съгласуваност, субсидиарност, стабилност и пропорционалност.
II. Цели на Наредбата
1. Синхронизиране на Наредбата със Закона за местните данъци и такси
2. Предвид нововъзникналото задължение за заплащане на патентен данък от
лицата, които отдават краткосрочно стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за
гости, предвид задължението на тези лица да се регистрират по Закона за туризма и
обектите да влязат в Националния туристически регистър и съответно тази част от
икономиката да „излезе на светло“, предвид облика на гр.Пловдив и визията за
развиването му като туристическа дестинация, предвид плюсовете на споделената

икономика, и не на последно място сериозните затруднения за тези лица да
осъществяват дейността си в условия на пандемия, размерът на дължимия патентен
данък следва да е на минималната посочена в Закона за местните данъци и такси
стойност, а именно 25 лв., за да се постигнат изброените цели. С предвидената промяна
ще се осветли тази част от местната икономика – краткосрочното отдаване под наем на
стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, ще стимулира повече задължени
лица да се регистрират по Закона за туризма, което от своя страна ще доведе и до
повече приходи в община Пловдив, а също така ще отговори на визията за развитие на
града ни като туристическа дестинация.
III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на
бюджетни средства.
IV. Очаквани резултати
По-голям брой регистрирани задължени лица по Закон за туризма и въвеждането им в
Националния туристически регистър, стимулиране на споделената икономика в отрасъла,
увеличение в приходите на община Пловдив и подпомагане в условията на пандемия на
сектора.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени в Наредбата целят именно синхронизиране с нормативен акт
от пои-висок ранг и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на
европейското законодателство.
VI.
Правни основания:
чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ
VII.

Фактически основания:
От 01.01.2020 г. са в сила разпоредби на Закона за туризма, които
урегулират краткосрочното отдаване под наем на места на настаняване тип стаи за
гости, къщи за гости и апартаменти за гости. С Постановление на МС №139 от
26.06.2020 г. е приета и съответната Наредба за изискванията към категоризираните
места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на
категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти
за гости. От 01.01.2020 г. са в сила и изменения в Закона за местните данъци и такси,
като в Приложение 4 към Глава II, Раздел VI е посочено, че за „Места за настаняване с
не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона
за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
от 25 до 250 лв.“.
В тази връзка местната Наредба не е актуална и следва на първо място да се
синхронизира текстът от Приложение 1 към нея с текста на Закона за местните данъци
и такси, а на следващо място предлагаме изменение в размера на дължимия патентен
данък. Според сегашната редакция на местната наредба патентният данък за места за
настаняване с до 20 стаи е 250 лв./стая. Предвид нововъзникналото задължение за
заплащане на патентен данък от лицата, които отдават краткосрочно стаи за гости,
къщи за гости и апартаменти за гости, предвид задължението на тези лица да се
регистрират по Закона за туризма и обектите да влязат в Националния туристически
регистър и съответно тази част от икономиката да „излезе на светло“, предвид облика
на гр.Пловдив и визията за развиването му като туристическа дестинация, предвид
плюсовете на споделената икономика, и не на последно място сериозните затруднения

за тези лица да осъществяват дейността си в условия на пандемия, смятаме, че
определянето на размера на дължимия патентен данък на неговия максимум няма да
постигне изброените цели. Ето защо предлагаме размерът на патентния данък за тази
дейност да бъде определен в местната наредба на 25 лв. за стая, което ще осветли тази
част от местната икономика, ще стимулира повече задължени лица да се регистрират по
Закона за туризма, което от своя страна ще доведе и до повече приходи в община
Пловдив, а също така ще отговори на визията за развитие на града ни като
туристическа дестинация. Жизнеността на местата за настаняване също така
предотвратява нуждата от строителство на нови хотели в период на ръст на
туристопотока. Това осигурява запазване на зелени пространства в града ни. Смятаме,
че това намаление на дължимия данък няма да се отрази негативно върху бюджет 2021
г., дори напротив - ще стимулира повече задължени лица, които плащат и други местни
данъци и такси – туристическа такса, данък сгради, такса смет, да се регистрират.
В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна оценка на
въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт.
Водими от горното, предлагаме на Вашето внимание следния проект за
изменение на подзаконовия нормативен акт:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
I.
Приема Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за
определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, приета с
Р. № 10, Пр. № 2 от 21.01.2008 г.; изм. и доп. с Р. № 7, Пр. № 1 от 22.01.2009 г.; изм. и
доп. Р. № 487, Пр. № 24 от 23.12.2009 г.; изм. и доп. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010 г.;
изм. и доп. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011 г.; изм. и доп. с Р. № 503, Пр. № 22 от
20.12.2012 г.; изм. и доп. с Р. № 443, Пр. № 23 от 18.12.2013 г., изм. и доп. с Р. № 403,
Пр. № 21 от 17.12.2015 г.; изм. и доп. с Р. № 427, Пр. № 16 от 29.09.2016 г., в сила от
1.01.2017 г.; изм. с Решение № 1467 от 21.06.2018 г. на Адм. Съд - Пловдив по адм. д.
№ 196/2017, потвърдено с Решение № 13424 от 9.10.2019 г. на ВАС по адм. д. №
10269/2018 г.; изм. и доп. с Р. № 394, Пр. № 18 от 25.10.2018 г., изм. и доп. с Р. № 9, Пр.
№ 1 от 22.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп. с Р. № 389, Пр. № 21 от
28.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп. с Р. № 72, Пр. № 6 от 9.04.2020 г., в сила от
24.03.2020 г., както следва:
§ 1. В Приложение № 1 към чл. 56 от Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Пловдив т.1 придобива следната
редакция: „Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една
или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за
стая в размер на 25 лв.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Пловдив, приета с Решение № ……,
взето с протокол № ……. от ……………. г. на Общински съвет – Пловдив, влиза
в сила от 01.01.2021г.

II.

Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на гр.Пловдив.

Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето размера на
местните данъци на територията на община Пловдив е приета с Решение №.............,
взето с Протокол №............ от ....................г.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 1, т.23
и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и фактически основания:
привеждане на нормативната база на Община Пловдив в съответствие със Закона за
местните данъци и такси, както и постигане на конкретно положително въздействие:
Финансовият товар върху преките заинтересовани страни се намалява чрез
намаляването на един от данъците и таксите, които този специфичен отрасъл дължи на
фиска; По-ниският данък особено в началния период на идентифициране на
задължените лица е стимул по-голям брой от предоставящите места за настаняване да
се регистрират по Закона за туризма, което ще осветли отрасъла и ще доведе до повече
приходи в община Пловдив; Жизнеността на местата за настаняване предотвратява
нуждата от строителство на нови хотели в период на ръст на туристопотока. Това
осигурява запазване на зелени пространства в града ни.

ППГОС „Демократична България – Обединение“
1. Веселина Александрова
2. Йордан Иванов
3. Добромира Костова
4. Веселка Христамян

Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: Община Пловдив

Нормативен акт: Проект на Наредба за

изменение и допълнение на Наредбата за
определянето размера на местните
данъци на територията на Община
Пловдив

За включване в законодателната/
оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
не подлежи на включване

Дата:

Контакт за въпроси: Ангелина Топчиева Телефон: 032/656 715
Секретар на Община Пловдив

Електронна поща: info@plovdiv.bg
1. Дефиниране на проблема:
От 2020 година е въведен патентен данък за лицата, отдаващи за краткосрочно
настаняване стаи, къщи и апартаменти за гости, в размер на 250 лева за всяка отдавана стая в
местата за настаняване. Този данък представлява сериозно бреме за този тип споделена
икономика в период на криза и препятства желаната от законодателя регистрация на тези лица
по Закона за туризма, оставяйки ги в „сивия сектор“. Същевременно град Пловдив има нужда
от тях във времена на увеличаване на туристопотока.

2. Цели: 1.

Синхронизиране на Наредбата със Закона за местните данъци и такси

2.
Предвид нововъзникналото задължение за заплащане на патентен данък от лицата,
които отдават краткосрочно стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, предвид
задължението на тези лица да се регистрират по Закона за туризма и обектите да влязат в

Националния туристически регистър и съответно тази част от икономиката да „излезе на
светло“, предвид облика на гр.Пловдив и визията за развиването му като туристическа
дестинация, предвид плюсовете на споделената икономика, и не на последно място сериозните
затруднения за тези лица да осъществяват дейността си в условия на пандемия, размерът на
дължимия патентен данък следва да е на минималната посочена в Закона за местните данъци и
такси стойност, а именно 25 лв., за да се постигнат изброените цели. С предвидената промяна
ще се осветли тази част от местната икономика – краткосрочното отдаване под наем на стаи за
гости, къщи за гости и апартаменти за гости, ще стимулира повече задължени лица да се
регистрират по Закона за туризма, което от своя страна ще доведе и до повече приходи в
община Пловдив, а също така ще отговори на визията за развитие на града ни като
туристическа дестинация.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Преки заинтересовани страни:
- Отдаващите места за настаняване;
- Техните клиенти – гости на град Пловдив.
Косвени заинтересовани страни:
- Община Пловдив.

4. Варианти на действие:
Вариант 1 – Без промяна на Наредбата: наредбата ще противоречи на ЗМДТ; Много от
местата за настаняване ще останат извън целите на законодателя предвид твърде високия
размер на патентния данък, особено във време на пандемия, което пък ще лиши общината от
други съпътстващи дейността на тези лица данъци и такси.
.
Вариант 2 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето размера на местните данъци на територията на Община Пловдив:
С промяната на нормативния акт същият ще се синхронизира с нормативен акт от по-висок
ранг – ЗМДТ, както и ще се осветли тази част от местната икономика – краткосрочното
отдаване под наем на стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, ще стимулира
повече задължени лица да се регистрират по Закона за туризма, което от своя страна ще
доведе и до повече приходи в община Пловдив, а също така ще отговори на визията за
развитие на града ни като туристическа дестинация..
5. Негативни въздействия:
При Вариант 1 – Допълнителни финасови затруднения за дребния бизнес по време на криза.
При Вариант 2 – Не са идентифицирани негативни въздействия, с изключение на минимално
вероятно такова за фиска.

6. Положителни въздействия:
При Вариант 1 – Икономически – не са идентифицирани. Финансовият товар се запазва.;
Социални – Не са идентифицирани. Екологични – Не са идентифицирани.
При Вариант 2 – Икономически – налични. Финансовият товар върху преките
заинтересовани страни се намалява чрез намаляването на един от данъците и таксите, които
този специфичен отрасъл дължи на фиска. Социални – налични. Съхраняване на малък
бизнес в период на криза, което пък осигурява работни места. Екологични – Жизнеността на
местата за настаняване предотвратява нуждата от строителство на нови хотели в период на
ръст на туристопотока. Това осигурява запазване на зелени пространства в града ни.
7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове, с изключение на
минимален за фиска.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги.

9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Х Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации: Проектът на Наредба за изменение и допълнение на

Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община
Пловдив ще бъде публикуван за обществени консултации на електронната страница на
Община Пловдив в раздел „Проекти на нормативни актове“
(https://www.plovdiv.bg/announcements/pna/ /) за законовия 30-дневен срок.

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка
на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
☐ Да
Х Не
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията
по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я
приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:

Дата:

Подпис:

