
МОТИВИ КЪМ 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, 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 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение 

№ 50, взето с Протокол № 7 от 27.04.2016 год. на Общински съвет Лъки, като такива могат 

да бъдат предоставяни на e-mail: obshtinalaki@abv.bg, или в деловодството на Община Лъки 

на адрес: гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив, ул. „Възраждане” № 18. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към 

проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва: 

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

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Лъки:  

Във връзка с извършен преглед по законосъобразност на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци 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 Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Лъки. Наличието на несъответствие в Наредбата с чл. 61м, ал. 1, т. 

4 от ЗМДТ, Закон за занаятите, свързано с ползване на данъчни облекчения при облагане с 

патентен данък за лица, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на 

Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на Приложение № 4 

към Глава втора, Раздел V от Закона за местните данъци и такси, налага изменението на 

местната наредба. От приемането на наредбата до настоящия момент са приети и 

обнародвани промени в ЗМДТ, които следва да бъдат отразени и в местната наредба, което 

налага необходимостта действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Лъки да бъде изменена с цел синхронизиране на разпоредбите й с 

текстове на ЗМДТ.  

 

2. Цели, които се поставят: 

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

нормите на Закона за местните данъци и такси. Спазване принципите за откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагането на предложените промени в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Лъки, съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ не се 

изисква допълнителен финансов ресурс, същите няма да доведат до пряко или косвено 

въздействие върху общинския бюджет. 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:  

Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредбата за изменение и 

допълнение на местната Наредба е по добро администриране на местните данъци. 



 

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. 

Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ЛЪКИ. 

РЕШЕНИЕ: 

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. 61м, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ, Общински съвет Лъки: 

 

      

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение № 324, взето с 

Протокол № 42 от 29.08.2019 год. на Общински съвет Лъки, както следва:   

 

§1. Изменя чл. 56, ал. 1, т. 4, както следва: 

 

„т. 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на 

Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 2 

към чл. 56 от Наредбата, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното 

работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от ЗМДТ 

е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от 

съответната регионална занаятчийска камара“. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Лъки, приета с Решение № 324, взето с 

Протокол № 42 от 29.08.2019 год. на Общински съвет - Лъки е приета с Решение № ….., 

взето с протокол № … от ……01.2020 година. 

 

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