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Мотиви и 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 12.11.2019 година от обявяването на интернет страницата на 

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

възражения, препоръки и др., по 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 приета с Решение № 109, взето с протокол № 14  от редовно 

заседание на ОбС Лъки проведено на 01.12.2016г., изменена и допълнена с Решение № 325, 

взето с Протокол № 42 на редовно заседание на ОбС-Лъки, проведено на 29.08.2019г., 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. 

 

МОТИВИ: 

  

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

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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 редовно заседание на ОбС Лъки 

проведено на 01.12.2016г., изменена и допълнена с Решение № 325, взето с Протокол № 42 

на редовно заседание на ОбС-Лъки, проведено на 29.08.2019г., прилагаме съответните 

мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

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

на територията на община Лъки 
 1. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Лъки е приета с Решение № 109, взето с протокол № 14  

от редовно заседание на ОбС Лъки проведено на 01.12.2016г., изменена и допълнена с 

Решение № 325, взето с Протокол № 42 на редовно заседание на ОбС-Лъки, проведено на 

29.08.2019г. 

 С нея е уредено заплащането на такса за ползването на детската градина и ясли на 

територията на гр. Лъки. 

 Във връзка с развитието на социалната политика на общината и в частност, 

насърчаване на раждаемостта и задържане на младите семейства на територията на община 

Лъки с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ЛЪКИ се 

предлага да отпадне задължението на родителите да заплащат такса за ползването на 

детската градина и ясла на територията на гр. Лъки.  

 

ІІ. Цели, които се поставят: 
1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки има 

за цел да насърчи раждаемостта и да задържи младите семейства на територията на община 

Лъки. 
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ІІІ. Финансови средства: 

Финансовите средства, необходими за прилагането на Наредбата за изменение и 

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

услуги на територията на община Лъки, ще бъдат осигурени за сметка на общинските 

приходи. 

 

ІV. Очаквани резултати:  
Наредбата е инструмент за постигане в дългосрочен план на прираста на населението 

на територията на общината. 

  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и 

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

услуги на територията на община Лъки, не противоречи с норми на Европейския съюз, в 

чието изпълнение са приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с които е 

съобразено и предложеното изменение на Наредбата.  

 

VІ. Правни основания: 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки се 

приема на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и 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, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 

8, ал. 4 и ал. 6 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 

 

 

 

 

 

 


