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Мотиви към предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и 
администрирането  на местните данъци на територията на Община Лясковец” 

 
 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 определяне размера    на местните данъци на територията 
на Община Лясковец 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 определяне  размера на  
местните данъци на територията на Община Лясковец 

 
 
Причини и мотиви, които налагат приемането на изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне  размера на местните данъци на територията на 
Община Лясковец. 

В Държавен вестник – бр.32 от 22.04.2016 г. е обнародван Закон за 
допълнение на Закона за местните данъци и такси, като се въвежда нов 
алтернативен данък, с който се облага дейността по извършване на таксиметров 
превоз на пътници. Измененията предвиждат данъчно-задължени да са 
превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, на които е 
издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната 
община по Закона за автомобилните превози. 

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи за всеки отделен 
автомобил, с който се извършва тази услуга и се определя от Общинския съвет 
за съответната година в граници от 300 до 1000 лв. в срок до 31 октомври на 
предходната година. 

Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, 
ал.1 от Закона за автомобилните превози въз основа на подадена данъчна 
декларация по утвърден от Министъра на финансите образец в общината, за 
територията на която е разрешението за извършване на таксиметров превоз. 

Общинският съвет трябва да определи размера на данъка върху 
таксиметровите превози по  глава втора, раздел VІІІ от Закона за местните 
данъци и такси в срок до 30.09.2016 г. 

 
 
                                                                                             



§1. В глава втора се създава раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз 
на пътници” с чл. 60, 61 и 62 , както следва: 

Раздел VІІ 
Данък върху таксиметров превоз на пътници 
Чл.60. (1) Данъчно задължени лица по тоз и раздел са превозвачите, които 

притежават Удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор 
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имат разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община 
Лясковец , издадено от кмета на Община Лясковец 

(2) Данъкът се дължи за всеки отделен автомобил, за който е издадено 
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници от Кмета на 
Община Лясковец. 

(3) Данъкът дължим за автомобилите, за които е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община 
Лясковец, постъпва в приход на бюджета на Община Лясковец 

Чл. 61. (1) Размерът на данъкът върху таксиметровите превози е 350 лв. за 
година. 

(2) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 
е издадено или отнето през течение на годината данъкът се заплаща в размер на 
една дванадесета за всеки месец през който разрешението е било в сила. 

Чл. 62 (1) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по 
утвърден образец в отдел „Местни приходи” на Община Лясковец преди 
получаване на издаденото разрешение по чл. 24 от Закона за автомобилните 
превози. При всяко изменение на обстоятелствата данъчно задълженото лице 
подава декларация в седемдневен срок от настъпването на промяната. 

(2) Данъкът се заплаща преди получаване на разрешението по чл. 24 от 
Закона за автомобилните превози от Кмета на Община Лясковец и след подаване 
на данъчната декларация по реда на предходната алинея 

§2. В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §20: 
„§ 20. Промените с Решение № ….. от Протокол № ….. от …. 2016 г. 

влизат в сила считано от 01.01.2017г.” 
 
Цели :  Съответствие на Наредбата със Закона за местни данъци и такси. 
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

- Не  се предвиждат  финансови ресурси за обезпечаване на изпълнението му . 
 
Очаквани резултати  от прилагането, включително финансовите, ако има  

такива  - очакват  се допълнителни финансови приходи. 
 
Анализ  за съответствие с правото на Европейския  съюз - Хармонизиране 

на българското законодателство с Европейското. 
 
 
 
 

 



         ПРОЕКТ! 
Н А Р Е Д Б А 

за определяне размера на местните данъци 
на територията на Община Лясковец 

(приета с Решение № 42 от 31.01.2008 г. на Общински съвет-Лясковец, 
изм. и доп. с Решение № 230 от 22.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 406 

от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 562 от 28.12.2010 г., изм. и доп. с 
Решение № 577 от 27.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 577 от 27.01.2011 г., 
изм. и доп. с Решение № 236 от 27.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 387 от 
20.12.2013 г., изм. с Решение № 502 от 28.08.2014 г., изм. и доп. с Решение № 
553 от 29.01.2015 г.) 

 
§1. В глава втора се създава раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз 

на пътници” с чл. 60, 61 и 62 , както следва: 
Раздел VІІ 
Данък върху таксиметров превоз на пътници 
Чл.60. (1) Данъчно задължени лица по тоз и раздел са превозвачите, които 

притежават Удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор 
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имат разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община 
Лясковец , издадено от кмета на Община Лясковец 

(2) Данъкът се дължи за всеки отделен автомобил, за който е издадено 
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници от Кмета на 
Община Лясковец. 

(3) Данъкът дължим за автомобилите, за които е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община 
Лясковец, постъпва в приход на бюджета на Община Лясковец 

Чл. 61. (1) Размерът на данъкът върху таксиметровите превози е 350 лв. за 
година. 

(2) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 
е издадено или отнето през течение на годината данъкът се заплаща в размер на 
една дванадесета за всеки месец през който разрешението е било в сила. 

Чл. 62 (1) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по 
утвърден образец в отдел „Местни приходи” на Община Лясковец преди 
получаване на издаденото разрешение по чл. 24 от Закона за автомобилните 
превози. При всяко изменение на обстоятелствата данъчно задълженото лице 
подава декларация в седемдневен срок от настъпването на промяната. 

(2) Данъкът се заплаща преди получаване на разрешението по чл. 24 от 
Закона за автомобилните превози от Кмета на Община Лясковец и след подаване 
на данъчната декларация по реда на предходната алинея 

§2. В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §20: 
„§ 20. Промените с Решение № ….. от Протокол № ….. от …. 2016 г. влизат в 
сила считано от 01.01.2017г.” 


