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ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
        гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 

 
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) 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 (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 - 
obshtina@lyaskovets.bg в секция Обяви. 

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 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.bg 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 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:  
Към настоящия момент на територията на Община Лясковец действа Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 
Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 569/25.07.2019 г. на Общински 
съвет Лясковец. Проектът за изменение и допълнение на наредбата е продиктуван от 
динамиката на действащото законодателство и промените в нормативната уредба. 

В Държавен вестник бр. 60 от 7 юли 2020 г. е обнародван Закона за  изменение и 
допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗАвП), който въвежда промени по 
отношение на таксиметровия превоз на пътници, които влизат в сила от 01.01.2021 г. С 
оглед така направените изменения в ЗАвП с Решение № 196/29.12.2020 г. на Общински 
съвет Лясковец е направено допълнение в Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, като 
е определена такса за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване на промени 
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в него на търговец извършващ таксиметров превоз на пътници на територията на 
общината. 

В последствие в Държавен вестник (бр. 9 от 2 февруари 2021 г.) е обнародвана 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на 
пътници, като промените са в съответствие с извършените промени в ЗАвП и имат за цел 
намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова 
дейност чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. С § 5, 7, 10 и 11 от 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз 
на пътници се предвижда регистрацията и заличаването от регистъра на търговци, 
извършващи таксиметров превоз на пътници, както и вписването, отписването и 
промените в данните на издадените удостоверения, да се извършва от кметовете на 
общини или от оправомощени от тях длъжностни лица, т.е. в една институция, а не 
както до преди приемане на изменението на наредбата, а именно подаване на документи в 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и в общинските администрации. 
Също така с §22 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за 
таксиметров превоз на пътници в чл. 25 са създадени нови ал. 2 и ал. 3, като е предвидена 
възможност за промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в разрешението 
за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

С оглед изложеното е необходимо да бъде изменена и допълнена действащата 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 
Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, като бъдат определени съответните такси за: 

  издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз; 

  вписване и отписване от списъка на превозните средства и/или водачите  в 
списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 
пътници за всяко конкретно превозно средство/ водач; 

 вписване на промяната в обстоятелствата вписани в разрешение за извършване на 
таксиметров превоз на пътници; 
 Предложените такси са образувани въз основа на Mетодика за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите (Приложение № 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ) при спазване на принципите, предвидени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.  

 
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: 
На територията на Община Лясковец действа Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ приета с Решение № 569/25.07.2019 г. на Общински съвет Лясковец. 
Динамиката на действащото законодателство и промените в нормативната уредба, налагат 
нейното актуализиране и прецизиране с приемане на допълнение на нейните разпоредби. 
Съгласно чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общинските 
съвети издават нормативни актове от по- висока степен, обществени отношения с местно 
значение. 

 
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: Закона за местните данъци и 
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такси (ЗМДТ), Закона за автомобилните превози (ЗАвП) и Наредба № 34 от 1999 г. за 
таксиметров превоз на пътници, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 
  

3. Принцип на предвидимост и откритост: 
Разпоредбите 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 (Наредбата) са обсъдени 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.bg, в секция Общински съвет „Проекти на нормативни актове“, като в 
30-дневен срок от публикуване на обявлението, Община Лясковец приема предложения и 
становища относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата. 

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.bg 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 предложения проект на наредба. 
 

IІІ. Цели:  
Настоящият 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 изготвен с цел актуализиране и прецизиране на нормативната уредба и 
разширяване на предлаганите услуги от общинска администрация.  

По силата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), наредбата е 
нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения 
на нормативен акт от по-висока степен. Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от АПК предвижда, 
че Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение, а 
съгласно чл. 77 от АПК компетентният орган издава нормативния административен акт, 
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 
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. 

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

такива: 
Постигане на съответствие на разпоредбите на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
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чл. 9 от ЗМДТ с нормативни актове от по-висока степен и намаляване на 
административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност. 

Очакваните финансови резултати се свеждат до постъпване на суми от заплатените 
такси за извършване на съответните административни услуги. 

 
VІ. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
С промяната се цели както съответствие с акт от по-висока степен, така и 

хармонизиране на българското законодателство с европейското. 
    
 
СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА НА НОРМАТИВНИЯ АКТ: 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

ПРОЕКТ! 
 

    
НАРЕДБА 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 

 
(Приета с Решение № 569/25.07.2019 г. на Общински съвет Лясковец, изменена с 

Решение № 39/30.01.2020 г. – отменено с Решение № 60/27.02.2020 г., изменена с Решение 
№ 40/30.01.2020 г. – отменено с Решение № 61/27.02.2020 г., изм. и доп. с Решение № 

88/30.04.2020 г., изменена с Решение № 122/30.07.2020 г., изм. и доп. с Решение № 196/ 
29.12.2020 г., изм. и доп. с Решение № 197/29.12.2020 г., изм. с Решение № 214/28.01.2021 

г. на Общински съвет Лясковец) 
 
 
§ 1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел VIII „Цени на услуги и права, съгласно 

чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, оказване или предоставяне от общината на физически и юридически 
лица“, в чл. 57 се създава нови  т. 4б, т. 4в и 4г, със следното съдържание:  

„т. 4б. Таксата за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз- 10 лв.“ 

„т. 4в. Таксата за вписване и отписване от списъка на превозните средства и/или 
водачите  в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров 
превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/ водач - 10 лв.“ 

„т. 4г. Таксата за вписване на промяната в обстоятелствата вписани в 
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници- 10 лв.“ 

 
 

 

 


