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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 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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) чрез изменение 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). 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за 
изменение 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 - www.lyaskovets.bg, в секция Общински 
съвет „Проекти на нормативни актове“.  

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет 
страницата на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно 
проекта за изменение 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 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. 

В чл. 60 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ (Наредбата) са 
определени цени за услугите, свързани с извършване на същинската част на погребението 
на територията на „Гробищен парк“ - гр. Лясковец, в случаите, когато общината е 
възложила услугата на външен изпълнител. Проектът за изменение на Наредбата е 
продиктуван от прекратяването поради изтичането на уговорения срок на сключения на 
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02.02.2022 г. между Община Лясковец и ЕТ „Рай – Недко Нешков“ договор за извършване 
услугите по същинската част на погребенията на територията на „Гробищен парк“ – гр. 
Лясковец. След прекратяването на договора поради изтичане на срока на неговото 
действие на 31.12.2022 г., Община Лясковец няма да възлага услугите, свързани с 
извършване на същинската част на погребението на територията на „Гробищен парк“ - гр. 
Лясковец на външен изпълнител, което налага и отмяната на чл. 60 от Наредбата.  

На следващо място, с чл. 60а, ал. 3 от Наредбата е определена цена за ползване на 
салон за помени в „Гробищен парк“ – гр. Лясковец. Поради факта, че съществуващото 
помещение за помени е с отпаднала необходимост, същото ще бъде обособено като стая за 
служителите на Община Лясковец, отговарящи за поддържането и вътрешния ред в 
„Гробищен парк“ - гр. Лясковец, условията и реда за погребално-обредната дейност, 
ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на 
територията на Община Лясковец, чрез оборудване на помещението с подходящо 
обзавеждане. 
 

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 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.  

Прекратяването поради изтичането на уговорения срок на сключения на 02.02.2022 
г. между Община Лясковец и ЕТ „Рай – Недко Нешков“ договор за извършване услугите 
по същинската част на погребенията на територията на „Гробищен парк“ – гр. Лясковец, 
както и необходимостта от обособяване на стая за служителите на Община Лясковец, 
отговарящи за поддържането и вътрешния ред в „Гробищен парк“ - гр. Лясковец, 
условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на 
гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец, 
налага актуализиране и прецизиране на отдени разпоредби на общинската наредба. 

Съгласно чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), 
общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните 
актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение, като следва 
стриктно да бъдат съобразени и приложимите разпоредби от нормативните актове от по-
висока степен.   

 
2. Принцип на обоснованост: 
Проектът за изменение 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 такси (ЗМДТ), 
Закона за нормативните актове (ЗНА) и Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА). 

 
 3. Принцип на предвидимост и откритост: 

Проектът за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ е 
съобразен изцяло със ЗМДТ, както и с приложимите разпоредби на ЗМСМА (чл. 17 и чл. 
21), като същият е обсъден и съгласуван със заинтересованите страни на различни нива.  
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Проектът за изменение 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 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, с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. 

 
4. Принцип на съгласуваност: 
Проектът за изменение 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 за изменение взеха участие служители от 

различни сектори на общинската администрация, като бяха отчетени техните експертни 
мнения и становища по повод предложеният проект за изменение на Наредбата. 
 

IІІ. Цели:  
Настоящият проект за изменение 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 с 
оглед настъпилите промени в поддържането и вътрешния ред в „Гробищен парк“ - гр. 
Лясковец, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и 
благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията 
на Община Лясковец.  

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 на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ няма да са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на 
Община Лясковец. От направения анализ в процеса на подготовка на настоящия проект на 
наредба за изменение на съществуващата Наредба, действаща на територията на Община 
Лясковец се установи, че в последните години салона за помени в „Гробищен парк“ – гр. 
Лясковец не е бил използван с това предназначение. Същевременно, с промени в 
нормативната уредба на Община Лясковец и приемането на през м. септември 2022 г. на 
Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за 
погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и 
свързаните с тази дейност услуги на територията на община Лясковец, е предвидено, че 
същинската част от погребенията ще се извършва от търговци – физически и юридически 
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лица, които са задължени да спазват действащото законодателство, без това да се възлага 
от страна на Община Лясковец на външен изпълнител.  

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

такива: 
Очакваният резултат от изменението на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ е актуализиране и прецизиране на разпоредбите на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 
Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 
 

VІ. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Представеният проект за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ е съобразен както с нормативните актове от по-висока степен, така и с 
европейското законодателство. 

   
  

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА НА НОРМАТИВНИЯ АКТ: 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
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ПРОЕКТ! 
 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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., изм. с Решение № 122/30.07.2020 г., изм. и доп. с 
Решение № 196 от 29.12.2020 г., изм. и доп. с Решение № 197 от 29.12.2020 г., изм. с 

Решение № 214 от 28.01.2021 г., изм. и доп. с Решение № 455 от 09.09.2022 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, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически 
лица“ се правят следните изменения: 

1. Чл. 60 се отменя. 
2. Чл. 60а, ал. 3 се отменя. 

 
§ 2. В Глава пета „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 11, със 

следното съдържание:  
„§ 11. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет Лясковец 

на ……… с Решение № …… от Протокол № ….. и влиза в сила от 01.01.2023 г.“ 
 
 
 

 
 


