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ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ   
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 
 

 
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 
Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ” 

 
На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок 

от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община 
Лясковец приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение 
на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 
услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.” на e-mail: obshtina@lyaskovets.net  
или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр.  Лясковец, 
пл.”Възраждане” № 1. 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 
следните Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ. 

 
Причини, които налагат приемането:  
С оглед приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане и във връзка с изменението и допълнението на 
Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник, брой № 95 
от 8 Декември 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., е необходимо да бъде изменена и 
действащата на територията на Община Лясковец Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, 
съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

I. В § 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е направено 
изменение, като думите „2016 г.“ се заменят с думите „2017 г.“ и текстът 
придобива следната редакция: 

„§ 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 
95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с 
изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.“ 

 
§ 6 (В сила от 01.01.2017 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 

2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 95 от 2015 
г., в сила от 01.01.2016 г.) предвижда, че в чл. 67, ал. 2, накрая се поставя запетая и 
се добавя "която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 
балансова стойност или пазарната им цена." 

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ когато не може да се 
установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се 
определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от 
общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, 
тяхната балансова стойност или пазарната им цена. 
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II. В чл. 71а са направени следните изменения и допълнения: 
а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така: 
„(1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна 
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с 
поземлените имоти, върху които са построени.“; 

б) създава се ал. 2: 
„(2) Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват със 

стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.“ 
 
Това налага промени в Глава втора МЕСТНИ ТАКСИ, раздел I Такса за 

битови отпадъци от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси (изм. и доп. с Решение № 611/28.05.2015 г. на Общински 
съвет Лясковец). 
 
 

Поради увеличение на разходите за извършване на услугата, се налага 
увеличение на промилите за граждани. Размерите на промилите за такса битови 
отпадъци са съгласувани с кметовете на населените места и са следните:  
 
 
 
А. За граждани Сметосъбиране 

и 
сметоизвозване 
чл. 66, ал. 1, т.1 
и т. 2 

Обезвреждане на
битови отпадъци 
и поддържане  
на сметище  
чл. 66, ал. 1, т. 3 

Поддържане на 
паркове, алеи и 
територии за  
обществено ползване 
чл. 66, ал. 1, т. 4 

Всичко 

        
гр. Лясковец 3.12  1.10  0,53  4.75 
с. Джулюница 3.18  2.38  0,69  6,25 
с. Козаревец  1.89  1.73  0,63  4.25 
с. Добри дял  2.18  2.28  0,54  5.00 
с. Драгижево 2.44  2.77  0,79  6,00 
с. Мерданя 2.64  2.50  1.11  6.25 
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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
 

НАРЕДБА 
за 

определянето и администрирането на местните такси   
и цените на услугите в Община Лясковец,  

съгласно чл. 9 от ЗМДТ 
 

Приета с Решение на Общински съвет - Лясковец  № 521 от 12.02.2003 година по 
Протокол № 51, доп. с Решение № 601 от 18.09.2003 г. по Протокол № 59, с Решение № 23 
от 26.11.2003 г. по Протокол № 3, с Решение № 58 от 26.02.2004 г. по Протокол 7, изм. и 
доп. с Решение № 80 от 29.04.2004 г. по Протокол № 10, изм. с Решение № 170 от 
30.09.2004 г. по Протокол № 16, изм. и доп. с Решение № 205 от 25.11.2004 г. по Протокол 
№ 18, изм. с Решение № 236/27.01.2005 г. по Протокол № 20, изм. с Решение № 
362/24.11.2005 г. по Протокол № 34, доп. с Решение №425/27.04.2006 г. по Протокол № 
40, изм. с Решение № 521/21.12.2006 г. по Протокол № 49, доп. с Решение № 
532/25.01.2007 г. по Протокол № 50, изм. и доп. с Решение № 546/29.03.2007 г. по 
Протокол № 53, изм. и доп. с Решение № 644/26.07.2007 г. по Протокол № 59, изм. и доп. 
с Решение № 43/31.01.2008 г. по Протокол № 5, доп. с Решение № 99/24.04.2008 г. по 
Протокол № 9, изм. с Решение № 242/29.01.2009 г. по Протокол № 20, доп. с Решение № 
310/28.05.2009 г. по Протокол № 24, доп. с Решение № 342/30.07.2009 г. по Протокол № 
28, изм. и доп. с Решение № 403/26.11.2009 г. по Протокол № 34, изм. с Решение № 
417/22.12.2009 г. по Протокол № 35, изм. и доп. с Решение № 427/28.01.2010 г. по 
Протокол № 36, изм. и доп. с Решение № 561/28.12.2010 г. по Протокол № 53, изм. и доп. 
с Решение № 575/27.01.2011 г. по Протокол № 54, изм. и доп. с Решение № 637/26.05.2011 
г. по Протокол № 58, изм. и доп. с Решение № 685/28.07.2011 г. по Протокол № 61, изм. и 
доп. с Решение №704/25.08.2011 г. по Протокол № 62, изм. и доп. с Решение 
№228/29.11.2012 г. по Протокол № 19, изм. и доп. с Решение № 237/27.12.2012 г. по 
Протокол № 20, изм. и доп. с Решение № 247/31.01.2013 г. по Протокол № 21, изм. и доп. 
с Решение № 265/27.02.2013 г. по Протокол № 22, изм. и доп. с Решение № 313/26.04.2013 
г. по Протокол № 25, изм. и доп. с Решение № 346/25.07.2013 г. по Протокол № 29, изм. и 
доп. с Решение № 388/20.12.2013 г. по Протокол № 35, изм. и доп. с Решение № 
401/30.01.2014 г. по Протокол № 36, изм. и доп. с Решение № 452/24.04.2014 г. по 
Протокол № 40, изм. с Решение № 475/23.06.2014 г. по Протокол № 43, , изм. с Решение 
№ 531/27.11.2014 г. по Протокол № 50, изм. и доп. с Решение № 538/29.12.2014 г. по 
Протокол № 52, изм. и доп. с Решение № 551/29.01.2015 г. по Протокол № 54, изм. с 
Решение № 611/28.05.2015 г. по Протокол № 58 

 
§ 1.  В чл. 11, ал. 1, т. 1, изразът „е в сила до 31.12.2015 г.” се заменя с 

израза „в сила до 31.12.2016 г.“, като текстът придобива следната редакция: 
„Чл. 11. (1) 1. Размерът на таксата за битови отпадъци се определя на 

основата промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-
високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на фирми и 
юридически лица.“ 

 
§ 2. В чл. 11, ал. 1, т. 4 изразът „е в сила до 31.12.2015 г.” се заменя с 

израза „в сила до 31.12.2016 г.“, като текстът придобива следната редакция: 
„4. При несъответствие на декларираните данни по т. 2, виновният дължи 

годишна такса върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на 
имота. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената вноска, като 
върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.“ 
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§ 3. В чл. 11, ал. 6 изразът “е в сила до 31.12.2015 г.” се заменя с израза „в 

сила до 31.12.2016 г.“, като текстът придобива следната редакция: 
“(6) Когато лицата по чл. 9, ал. 2 не са подали в срок декларация по чл. 11, 

ал. 1, т. 2, декларирали са по-малко от необходимия им брой от съответния вид 
съдове за битови отпадъци, или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за 
целта съдове, то те заплащат годишната такса пропорционално върху отчетната 
стойност за нежилищните имоти, а за жилищни имоти на база данъчна оценка на 
имота. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като 
върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.” 

 
§ 4. В чл. 11, ал. 7 изразът „е в сила до 01.01.2016 г.” се заменя с израза „в 

сила до 01.01.2017 г.“, като текстът придобива следната редакция: 
„(7) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по 

чл. 11, ал. 3, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да 
бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или 
пазарната им цена.“ 

 
§ 5. Чл. 15б, ал. 4 се изменя и допълва по следния начин: 
„(4). Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна 
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с 
поземлените имоти, върху които са построени.” 

 
§ 6. В  Чл. 15б се създава нова ал. 5 със следното съдържание:  
“(5). Освобождаването по ал. 4 е при условие, че имотите не се ползват със 

стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.” 
 
§ 7. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 24 със 

следното съдържание: 
 “§ 24. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2016 г.”  
 
 
 
 

 


