
 

 
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 

изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Лъки в регламентирания 

30-дневен срок, считано от 14.11.2022 година от обявяването на интернет страницата на 

Община Лъки: http://www.oblaki.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, 

възражения, препоръки и др., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Лъки, приета с Решение № 109, взето с Протокол № 14 от 

01.12.2016 год. на Общински съвет Лъки, като такива могат да бъдат предоставяни на e-

mail: laki@laki.egov.bg, или в деловодството на Община Лъки на адрес: гр. Лъки, общ. 

Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 18. 

 

Във връзка с извършен преглед по законосъобразност на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лъки и 

констатираните несъответствия с нормативен акт от по-висока степен, се налага 

приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община ЛЪКИ.  

На следващо място, Община Лъки предлага да се създаде в чл. 43, ал. 1 от Наредбата 

нова точка 8 за техническа услуга, която предоставя общината в лицето на отдел ТСУ и за 

която до този момент не се е събирало такса от страна на общината. При провеждането на 

процедури по изменение на кадастралните планове по реда на §4 от ПЗР на ЗКИР се 

извършва уведомяване на заинтересованите лица по реда на чл. 18а от АПК. Уведомяването 

се извършва два пъти – при започване на процедурата и след издаване на заповед за 

одобряването на проекта за изменение. В повечето случаи се касае за наследствени имоти, в 

които се явяват много съсобственици, до които следва да бъдат изпратени уведомителни 

писма с обратна разписка. Община Лъки използва пощенски услуги от Български пощи 

ЕАД, като цената на едно писмо с обратна разписка е от 2.50 лв. до 2.80 лв., в зависимост от 

грамажа. В последната една година случаите на преписки за изменение на кадастралните 

планове са се увеличили многократно, и смятаме че тенденцията ще се запази, което налага 

регламентирането на този вид техническа услуга. 

В определени случаи за една преписка има над 20 заинтересовани лица, които 

Община Лъки е задължена да уведоми два пъти, което означава приблизително 100 лв. 

разходи за пощенски услуги и то при най-ниската цена от 2.50 лв. за писмо.  

Считаме, че следва цената на предоставяната услуга да покрива разходите по нейното 

извършване, поради което считаме за целесъобразно да бъде въведена такса за 

одобряването на проектите за изменение на кадастрални планове и тяхното процедиране.  

Предлагаме таксата да бъде 20 лв. + (5 х броя на уведомените чрез пощенски оператор 

лица) лв.  Минималната такса от 20 лв. ще покрива разходите за човешки ресурси, режийни 

и консумативи, а останалата част – разходите за пощенски услуги. 

 

С оглед гореизложеното и в изпълнение на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, към проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва: 

 

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Лъки:  

1.Необходимост от приемане на изменения в действащата към момента Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 



на Община Лъки, с цел синхронизиране на разпоредбите й в съответствие с конкретни 

текстове от нормативни актове от по-висока степен. Регламентиране на такса по вид и 

размер предоставяна от общината, но не упомената в действащата Наредба, поради, което 

за същата не са били събирани такси, и извършваните разходи са били за сметка на 

бюджета.  

2. Запълване на празноти в наредбата относно не събиране на такса за услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване за жилищни имоти на граждани и предприятия, които не 

са основни жилища, както и определяне на ред за уведомяване на собствениците на имоти 

за дължимата такса за битови отпадъци. 

 

II. Цели, които се поставят: 

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с 

нормите на Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното 

образование и други нормативни актове, уреждащи тази материя. Спазване принципите за 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Лъки: 

За прилагането на предложените промени в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лъки не 

се изискват допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Прилагането на 

подзаконовите нормативни актове на Общински съвет Лъки, се осъществява от определени 

за това служители на община Лъки, в рамките на техните задължения.  

IV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива:  
Чрез прилагането на измененията на Наредбата ще се уеднаквят прилаганите 

материални норми, залегнали в разпоредбите на местната Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лъки и 

съответните такива в законите уреждащи тази материя. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта 

за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви 

на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния 

нормативен акт (ЗМДТ) с тях. Доколкото настоящия проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Лъки е с предмет подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация от общински съвет като орган на местното самоуправление, то 

приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление. 

 

Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закон за местните данъци и такси, Общински 

съвет Лъки: 

  

ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община ЛЪКИ, 
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приета с Решение № 109, взето с протокол № 14 от редовно заседание на ОбС Лъки 

проведено на 01.12.2016 год., както следва:    

 

§1. Изменя чл. 2 от Наредбата, както следва: 

1. изменя т. 3 на чл. 2, както следва:  

т. 3 за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от 

общинския бюджет; 

2. досегашната т. 8 става точка 9, както следва:  
т. 9 други местни такси, определени със закон. 

 

3. Създава нова т. 8 на чл. 2, както следва: 

т. 8 за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от 

центровете за подкрепа за личностно развитие; 
 

§2. Допълва чл. 5а с нова алинея 2, като досегашния текст на чл. 5а става – чл. 

5а, ал. 1, както следва: 
 

Ал. 2 Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера 

на таксата. 

 

§3. Допълва чл. 12 с нова алинея 4 както следва: 
 

„ал. 4. Общината уведомява лицата по чл. 64 от ЗМДТ за дължимата от тях такса за 

съответния период общо и по видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и за сроковете за 

плащане. 

 

§4. Изменя чл. 23, както следва: 
Чл. 23, ал. 1. Не се събира такса за:  

1. услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от 

услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, за имоти, които попадат в райони, в които тези 

услуги не се предоставят от общината;  

2. услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от 

услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през 

цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени в настоящата наредба, 

от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по 

местонахождението на имота;  

3. услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ, когато задължените лица са сключили договор за 

обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на 

отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните 

съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен в настоящата наредба, това 

обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на 

имота. 

§5. Допълва чл. 43, ал.1 с нова точка 8, както следва: 

„т. 8 одобряване на проект за изменения на кадастралните планове в урбанизираната 

територия“  

§6. Допълва Приложение № 1 – „Тарифа с видовете услуги и цени на услуги 

предоставени на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ“, ТСУ с нова точка 3а, както следва: 
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3а Одобряване на проект за изменения на кадастралните планове в 

урбанизираната територия  

/n = бр. заинтересовани лица, които следва да бъдат уведомени/ 

                                              

20 лв. 

          20 лв. + n х 5лв. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      §1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане на общинското имущество, приета с Решение № 109, взето с 

протокол № 14 от 01.04.2016 год. на Общински съвет - Лъки е приета с Решение № ………, 

взето с протокол № …. От…….2022 година. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Лъки. 

   

 


