Предварителна оценка на въздействието на
проект за из менение на Наредбите за определяне раз мера на местните данъци и такси на
територията на об щина Коприв щица
Еле менти на оценката

Ос нования за
иницииране
на промени

Аргументация
Необходимостта от приве ждане на Наредби за определяне раз мера на
местните данъци и такси на територията на об щина Коприв щица в
съответствие с законовите нормативни актове. Съгласно чл. 26, ал. 2
от Закона за нормативните актове, приложим субсидиарно по силата
на препра ща щата норма по чл. 80 от Административнопроцесуалния
кодекс, преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или
прие мане от компетентния орган, съставителят на проекта го
публикува на интернет страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на
въздействието. В настоя щия случай е нару шено цитираното из искване
и това налага стартиране на процедура по от мяна и прие мане на
съответната наредба по установения ред.

Ад министративна
те жест и структурни
промени

Заинтересовани и засегнати страни от предлаганата промяна са
населението на об щина Коприв щица и организации ( фирми), в
качеството им на заинтересовани страни. В предлагания проект има
промени в раз мера на местните данъци на територията на об щина
Коприв щица .
Прие мането на проекта няма да доведе до допълнителни разходи за
об щина Коприв щица.
Спазването на процедурата по чл. 26, ал. 2 от З НА има за цел да
гарантира принципите на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност по с мисъла на чл. 26, ал. 1 от З НА т. е. да се осигури
въз можност за отправяне на предложения и становища от страна на
всички заинтересовани лица.
Не са необходими други административни промени към настоя щия
момент. Прие мането на проектът на за промяна в Наредбите ня ма да
доведе до увеличаване на административната те жест.

Въз действие върху
нормативната
уредба

Предло женият проект не води до последва щи промени в други
вътре шни нормативни актове, за които законодателна инициатива има
Об щински съвет Коприв щица .
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групи
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