ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция:
ОБЩИНА МАРИЦА

Нормативен акт: за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община “Марица” .
І. Дефиниране на проблема:
Измененията, които се прeдлагат, са в резултат на извършен преглед и анализ
на действащата Наредба и привеждането й в съответстние с нормативен акт от
по-висока степен - Закон за местните данъци и такси.
Съгласно разпоредбите ма чл.76, ал.3 от АПК, общинските съвети издават
нормативни актове , с които уреждат съобразно нормативните актове от повисока степен обществени отношения от местно значение. Съгласно чл.75,
ал.2 от АПК, нормативните административни актове се издават по прилагане на
закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.
Наредбата, като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби
или подразделения на нормативния акт от по-висока степен, а именно Закона
за местните данъци и такси.
2. Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеното изменение са
свързани с необходимостта от привеждане на разпоредбите на приложение №
5.4. към чл. 46, ал.1, т. 5 от действащата на територията на Община Марица
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община “Марица” с разпоредбата на чл. 3 от
Приложение № 2 към ЗМДТ, в която е посочено, че данъчната оценка се
определя от служителите на общинската администрация по местонахождение
на имота в 5-дневен срок от подаване на искане по образец.
Предложеното изменение е в законовите рамки.
Относими правни основания към предложеното изменение са разпоредбите на
чл.21 ал. 6 от ЗМСМА във вр. с чл.9 от ЗМДТ
3. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в
сила на подзаконовия нормативен акт.
ІІ. Цели и очаквани резултати: Нормативно
отношения с местно значение.

уреждане

на обществени

ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Гражданите и юридическите
лица, притежаващи имоти на територията на Община Марица.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде
публикувана на официалната страница на Община Марица.

