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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 чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с 
чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец 
уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по 
издаване на подзаконов нормативен акт (наредба) чрез изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 
услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ (приета с Решение № 569 от 
25.07.2019 г. на Общински съвет Лясковец). 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с 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, 
който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.net, 
в секция Обяви. 

На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА и с оглед усложняваща се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на 
страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение и обнародвания в ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г. Закон за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), 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 в 15-дневен срок от публикуване на настоящото 
обявление на интернет страница на общината. 
 

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. 
 

І. Причини, които налагат приемането на промени в нормативния акт:  
С оглед усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19 на територията на страната, със свое Решение от 13.03.2020 г. Народното 
събрание на Република България обяви извънредно положение.  

Във връзка с обявеното извънредно положение, целящо предотвратяване на 
разпространението и предпазване от COVID-19, в „Държавен вестник” - бр. 28 от 24 март 
2020 г., бе обнародван  Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).  

ЗМДВИП урежда мерките и действията по време на извънредното положение на 
територията на Република България и влиза в сила от 13.03.2020 г., с изкл. на чл. 5, § 3, § 
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12, § 25 - 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в 
„Държавен вестник“ (24.03.2020 г.) и се прилага до отмяна на извънредното положение.  

С § 26 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗМДВИП е предвидено, че 
„През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка 
върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за 
цялата година“. 

Таксата за битови отпадъци е второто плащане, дължимо от собствениците, 
ползвателите и концесионерите за притежаваните, ползваните или стопанисваните от тях  
недвижими имоти. За улеснение на гражданите и юридическите лица, както и за 
стимулиране на ранно плащане на дължимия годишен размер на таксата за битови 
отпадъци, в чл. 13, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, е съобразен 
срокът за плащането й с отстъпка 5 на сто, със срока на плащане на данъка върху 
недвижимите имоти, а именно - до 30 април. Този срок изтича след по-малко от месец, а 
Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание удължаване срока на 
обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г.  

Във връзка с предприетите от правителството извънредни мерки и удължаване  
срока за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху 
превозните средства в годишен размер с отстъпка до 30 юни 2020 г., считам, че е 
целесъобразно и в интерес на гражданите и юридическите лица на територията на 
общината, срокът за ползване на отстъпка при плащане в годишен размер на таксата за 
битови отпадъци също да бъде удължен до 30.06.2020 г.  

Промяната по отношение на срока за заплащане на таксата за битови отпадъци с 
отстъпка от 5 на сто би имала положителен ефект както за ограничаване струпване на хора 
на едно място, така и за намаляване на финансовата тежест на населението и стопанските 
субекти не само в периода на извънредното положение, но и в общ годишен план. 

Предлаганото изменение и допълнение води до уеднаквяване на сроковете за 
заплащане на данъка върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и 
таксата  за битови отпадъци с оглед подпомагане на гражданите и стопанските субекти да 
спазват един срок при заплащане на публичните си общински задължения. 

 
II. Съблюдавани принципи при изработването на проекта за нормативен акт 
С оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА, изработването на 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, протече при 
съблюдаване и зачитане на следните общоважими принципи:  

 
1. Принцип на необходимост: 
Във връзка предвидените в ЗМДВИП мерките и действията по време на 

извънредното положение и предвиденото с § 26 от Преходни и заключителни разпоредби 
на ЗМДВИП, удължаване  срока за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите 
имоти и данъка върху превозните средства в годишен размер с отстъпка до 30 юни 2020 г., 
е целесъобразно и в интерес на гражданите и юридическите лица на общината, срокът за 
ползване на отстъпка при плащане в годишен размер на таксата за битови отпадъци да 
бъде удължен също до 30.06.2020 г.  

Промяната по отношение на срока за заплащане на такса за битови отпадъци с 
отстъпка 5 на сто би имала положителен ефект както за ограничаване струпване на хора 
на едно място, така и за намаляване на финансовата тежест на населението и стопанските 
субекти не само в периода на извънредното положение, но и в общ годишен план. 
Предлаганото изменение и допълнение води до уеднаквяване на сроковете за заплащане 
на данъка върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за 
битови отпадъци с оглед подпомагане на гражданите и стопанските субекти да спазват 
един срок при заплащане на публичните си общински задължения. 
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2. Принцип на обоснованост: 
Проектът 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, е съобразен с действащото законодателство – чл. 69, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ), съгласно който таксата за битови отпадъци се заплаща 
по ред, определен от общинския съвет, както и с § 26 от Преходни и Заключителни 
разпоредби на ЗМДВИП, в който е предвидено, че „През 2020 г. отстъпка 5 на сто се 
прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата 
година или данъка върху превозните средства за цялата година“. 

 
 3. Принцип на предвидимост и откритост: 

Проектът 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 е съобразен изцяло със ЗМДТ и ЗМДВИП, като същият е обсъден и 
съгласуван със заинтересованите страни на различни нива. Проектът за изменение и 
допълнение на наредбата, заедно с мотивите ще бъдат публикувани на официалната 
интернет страница на Община Лясковец - www.lyaskovets.net, в секция Обяви, като в 15-
дневен срок от публикуване на обявлението, 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. 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 
заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат 
да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и 
услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 
 

4. Принцип на съгласуваност: 
Проектът за изменение и допълнение на наредбата е изготвен като са взети предвид 

всички мнения и становища от различни експерти от общинска администрация на Община 
Лясковец, като отделно ще бъдат взети предвид и постъпилите писмени предложения в 
хода на общественото обсъждане при изработването на подзаконовия нормативен акт. 

 
5. Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 
В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички сектори 

на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни мнения и 
становища по повод предложените проект на наредба. 
 

IІІ. Цели:  
Целта на настоящото изменение на наредбата е избягване на струпвания на лица, 

желаещи да заплатят такса за битови отпадъци с отстъпка 5 на сто до 30.04.2020 г. и 
изравняване на сроковете за заплащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти, 
данъка върху моторни превозни средства и таксата за битови отпадъци. 
 

ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагането на Наредбата 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 не са необходими допълнителни финансови средства от 
бюджета на Община Лясковец, респективно - измененията на наредбата не биха довели до 
увеличаване на разходите в засегнатата сфера на администриране на цени на услуги. 

 
V. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има  

такива: 
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- Недопускане струпване на много хора на едно място с оглед изтичащия на 30 
април срок за ползване на отстъпка при заплащане на таксата за битови отпадъци, респ. 
спазване на противоепидемичните мерки; 

- Изравняване на сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти, 
данък върху моторните средства и такса за битови отпадъци, с оглед подпомагане на 
гражданите и стопанските субект да спазват един и същи срок при заплащане на 
публичните общински задължения. 
 

VІ. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект 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 е съобразен със Закона за местните данъци и такси и е в съответствие с 
правото на Европейският съюз.    
 
      
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
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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 № 569 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Лясковец  ) 
 
§ 1. В Глава пета „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 8 

със следното съдържание: 
 „§ 8. Срокът по чл. 13, ал. 2 от настоящата наредба за 2020 г. се удължава до 

30.06.2020 г.” 
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