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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 предложението 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. 1 и ал. 4, изр. ІІ от Закона за нормативните актове 

(ЗНА), 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 ЗНА 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. 

 
І. Причини, които налагат приемането на промени в нормативния акт:  
С оглед новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове, с който е извършено и изменение и допълнение на Закона за 
местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник (бр. 97 от 6 декември 2016 г., 
в сила от 01.01.2017 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. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за предложения и становища по проектите, 
публикувани за обществени консултации е не по-кратък от 30 дни, като при изключителни 
случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят 
на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Настоящият случай 
представлява „изключителни случаи” по смисъла на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, т.к. 
нормативният акт от по-горна степен, в изпълнение на който се приема наредбата на 
Общински съвет Лясковец – Закона за местните данъци и такси, предвижда промените, 
залегнали и в настоящия проект за изменение и допълнение на общинската наредба да 
влязат в сила от 01.01.2017 г., което от своя страна не позволява спазването на 30-дневния 
срок съгл. чл. 26, ал. 4, изр. І от ЗНА.  

Промените в нормативната уредба, обуславящи промяна и в наредбата на 
Общински съвет Лясковец са следните:   

1. 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 
„2017 г.” се заменят с думите „2018 г.” и текстът относно определянето на основата, въз 
основа на която се определя размера на таксата „Битови отпадъци” 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., ДВ, бр. 97от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Законът 
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влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2018 
г.“ 

Посоченият § 6 от Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци 
и такси (обн. ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., 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., изм. ДВ, бр. 97 от 
2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) изменя чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, 
като предвижда, че 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. 

 
2. Друго предложение е свързано с промяна в срока за изготвяне на данъчна оценка  

на недвижимите имоти. Промяната е в Приложение № 2 в чл. 3, ал. 1 и се състои в 
следното: 

Приложение № 2 
Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти 
I. Общи положения 
Чл. 1. Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя в левове и 

представлява сума от данъчните оценки на отделните обекти. 
Чл. 2. Недвижимите имоти или части от тях се оценяват, без да се отчита 

влиянието на ограничения и тежести. 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 

2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 
Данъчната оценка се определя от служителите на общинската администрация по 
местонахождение на имота в 5-дневен срок от подаване на искане по образец. 

 
Така направените промени в нормативната уредба налагат и промени в част от 

разпоредбите на 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 № 177/27.10.2016 г. по Протокол № 20.  на Общински съвет 
Лясковец). 

 
ІІ. Цели:  
Целта на настоящото изменение и допълнение на наредбата е постигането на 

съответствието й със Закона за местни данъци и такси, доколкото съгласно чл. 7, ал. 2 от 
Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане 
на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.  

 
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Не се предвиждат поради липсата на такава необходимост финансови ресурси за 

обезпечаване на изпълнението на изменение нормативен акт. 
 
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има  

такива: 
Не се очакват допълнителни финансови приходи след промяната в общинската 

наредба, като очакваните резултати се свеждат до съответствието й с нормативен акт от 
по-висока степен, а именно – Закона за местните данъци и такси. 

 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
С променяната се цели както съответствие с акт от по-висока степен, така и 

хармонизиране на българското законодателство с европейското. 
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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, изм. и доп. с Решение № 29/28.12.2015 г. 
по Протокол № 4, изм. и доп. с Решение № 76/31.03.2016 г. по Протокол № 9, изм. и доп. с 
Решение № 169/29.09.2016 г. по Протокол № 19, изм. и доп. с Решение № 177/27.10.2016 г. 
по Протокол № 20.  

 
§ 1.  В чл. 11, ал. 1, т. 1, изразът „е в сила до 31.12.2016 г.” се заменя с израза „в 

сила до 31.12.2017 г.”.  
 
§ 2. В чл. 11, ал. 1, т. 4 изразът „е в сила до 31.12.2016 г.” се заменя с израза „в 

сила до 31.12.2017 г.”.  
 
§ 3. В чл. 11, ал. 6 изразът „е в сила до 31.12.2016 г.” се заменя с израза „в сила 

до 31.12.2017 г.”  
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§ 4. В чл. 11, ал. 7 изразът „е в сила до 01.01.2017 г.” се заменя с израза „в сила 
до 01.01.2018 г.”.  

 
 § 5. В чл. 39а, ал. 1. се правят промени, като текста придобива следната 
редакция:  
 „Чл. 39а. (нов, Решение № 43/31.01.2008 г.) Заплащат се такси: 
 (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение 
№ 2 от Закона за местните данъци и такси: 
 1.1. за обикновена услуга с 5-дневен срок – 4 лв.; 
 1.2. за бърза услуга със срок до 24 часа – 8 лв.”  
 
 § 6. В чл. 39а, ал. 2 се правят промени, като текста придобива следната 
редакция:  
 „(2). (нова, с Решение № 561/28.12.2010 г.) Данъчната оценка се определя от 
служителите на общинската администрация по местонахождение на имота в срока по ал. 1 
от подаването на искане по образец.” 
 

§ 7. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 28 със следното 
съдържание: 

„§ 28. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2017 г.”  
 


