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Мотиви 

към предложението за изменение и допълнение на  Наредба за  
определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец 

 
На основание чл. 26, ал. 3  и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА),  в 30-

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 размера на местните данъци на 
територията на Община Лясковец, 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 Закона за нормативните актове Ви представяме 
следните Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 
местните данъци на територията на Община Лясковец. 

 
І. Причини, които налагат приемането на промени в нормативния акт: 

 Общинският сграден фонд е физически остарял и има нужда от спешни основни 
ремонти и необходимост от средства за обезпечаване на задължителни и приоритетни 
разходни политики на Община Лясковец и в изпълнение на Плана за финансово 
оздравяване на Община Лясковец, приет с Решение № 140 от 19.07.2016 г. на Общински 
съвет Лясковец.. 
 Това налага промени и в Глава втора „Местни данъци”, Раздел I. „Данък върху 
недвижимите имоти“ и Раздел ІІІ „Данък при придобиване на имущества по дарение и по 
възмезден начин” от Наредбата за определянето размера на местните данъци на 
територията на Община Лясковец.   
 В чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията 
на Община Лясковец изразът „в размер на 2,4 на хиляда върху данъчната оценка на 
недвижимия имот“ се заменя с израза „в размер на 3 на хиляда върху данъчната оценка на 
недвижимия имот“, като текстът придобива следната редакция: 
 „Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.*”. 
 В чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на 
територията на Община Лясковец изразът „в размер на 2,5 на сто върху оценката на 
прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока 
стойност.“ се заменя с израза „в размер на 2,8 на сто върху оценката на прехвърляното 
имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност“, като 
текстът придобива следната редакция: 
 „(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.8 на сто върху 
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с 
по-висока стойност.”  

 
ІІ. Цели:  
С направеното изменение на Наредбата ще бъде осигурен допълнителен финансов 

ресурс за осигуряване на разходните политики на Община Лясковец 

                                                           
* При необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по 
групи населени места 



Целта на настоящото изменение и допълнение на наредбата е постигането на 
съответствието му 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 финансови ресурси за обезпечаване на изпълнението му. 
 
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има  

такива: 
Очакваните резултати от приемането на предложения проект са увеличаване на 

приходната част в съответния параграф от бюджета на Община Лясковец. 
 
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. 
 Предложеното изменение на Наредбата е подзаконов нормативен акт и 
съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането 
на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, уреждащи тази 
материя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

Наредба 
за определяне размера на местните данъци  

на територията на Община Лясковец 
 

 Приета с Решение № 42 от 31.01.2008 г. на Общински съвет-Лясковец, изм. и 
доп. с Решение № 230 от 22.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 406 от 22.12.2009 г., изм. 
и доп. с Решение № 562 от 28.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 577 от 27.01.2011 г., 
изм. и доп. с Решение № 577 от 27.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 236 от      
27.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 387 от 20.12.2013 г., изм. с Решение № 502 от 
28.08.2014 г., изм. и доп. с Решение № 553 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Решение № 168 
от 29.09.2016 г.) 
 
 §1. В чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на 
територията на Община Лясковец изразът „в размер на 2,4 на хиляда върху 
данъчната оценка на недвижимия имот“ се заменя с израза „в размер на 3 на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот“, като текстът придобива следната 
редакция: 
 „Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.*”. 
  

§2. В чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на 
територията на Община Лясковец изразът „в размер на 2,5 на сто върху оценката на 
прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-
висока стойност.“ се заменя с израза „в размер на 2,8 на сто върху оценката на 
прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-
висока стойност“, като текстът придобива следната редакция: 
 „(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.8 на сто върху 
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с 
по-висока стойност.”  
 

§3. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 21 със следното 
съдържание: 

§ 21. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2017 г.  
 

 
 

 
  

 
 

                                                           
* При необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по 
групи населени места 


