
 

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕНИЕ НА 

НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЛОЗНИЦА 

     В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, 

чрез настоящото публикуване за обществена консултация, община Лозница дава 

възможност в законоустановения срок от 30 дни, заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становища по проекта НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЛОЗНИЦА на електронната поща obloznica@abv.bg / obshtina@loznitsa.bg или в 

деловодството на общината на адрес : гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ 6 фронт – офис, 

стая 103. 

    На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

Мотиви за приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕНИЕ НА НАРЕДБА № 

7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА :  

     Съгласно чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/ общинските 

съвети издават нормативни актове с които уреждат съобразно нормативните актове от 

по-висока степен обществени отношения с местно значение, а чл. 79 от АПК гласи, че 

нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична 

разпоредба на последващ нормативен акт.  

     Действащата Наредба № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЛОЗНИЦА е Приета с Решение № 344 от 06.03.2003 г. като са правени изменения и 

допълнения последното от които е прието с Решение № 122 от 28.01.2021 г. на Общински 

съвет – Лозница. След приемане последното решение, Законът за местните данъци и 

такси е изменян два пъти, което налага текстовете в сега действащата Наредба да бъдат 

променени, за да съответстват на действащата нормативна база. С оглед на изложеното 

възниква потребност за внасяне на промени в същата.  

    Друг мотив за предлаганите промени е, че екип от общински служители направи 

проверка на таксите, които се заплащат в съседните общини за прокарване на подземни 

проводи в урбанизирана територия и тези извън урбанизирана територия и установи, че 

тази такса, която е приета с Решение № 358/28.04.2015 г. на Общински съвет – Лозница 

е по-висока в сравнение с останалите общини, което създава пречка при реализирането 

на инвеститорски проекти и създава недоволство от тяхна страна.  

     Причините, които налагат конкретизиране на материята са продиктувани от 

принципите за обективност и не на последно място от отговорността на общината като 

институция.  

     С това се цели затвърждаване принципите на отговорност и отчетност, ефективност и 

осъществяване на дейност в интерес на обществото. Предлаганите изменения и 
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допълнения в подзаконовия нормативен акт не противоречат на норми от по-висока 

йерархия и на европейското законодателство. За тяхното прилагане не е необходимо 

разходване на бюджетни средства. 

   Очакваните резултати : прецизиране и допълване на Наредбата, което ще доведе до 

подобряване на работата по прилагане на същата.  

 

Проект!!! 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

 

          §1.   Чл. 14, ал. 4, т. 1. се изменя както следва :  

 (4). Не се събира такса за: 

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината 

или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от 

собственика или ползвателя до 31 октомври на предходната година в общината по 

местонахождението на имота; 

Стара редакция :  

(4). (Изм. - Реш. № 226/24.01.2014 г.) Не се събира такса за: 

1. (Нова - Реш. № 226/24.01.2014 г.) сметосъбиране и сметоизвозване, когато 

услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата 

година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на 

предходната година в общината по местонахождението на имота; 

 

          §2.   Чл. 19, ал. 3, т. 11 се изменя, както следва:  

 

№ 

 

В и д у с л у г а 
Мярка 

Такса, лева 

 

Лозница 

 

Селата 

 

 

   11. 1. За прокарване на подземни проводи  в 

урбанизирана територия 
/ еднократно заплащане / 

   I зона  II зона  

 
 Лева/кв.м 2.00 лв.  1.50 лв.     1.00 лв. 

  

 

    

За прокарване на подземни проводи извън 

урбанизирана територия 
/ еднократно заплащане/ 

 
 

Лева/кв.м 

 
 

       1,00 лв. 

 

    0.70 лв.  

     



Стара редакция :  

 

№ 

 

В и д у с л у г а 
Мярка 

Такса, лева 

 

Лозница 

 

Селата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11. 1. За прокарване на подземни проводи  в 

урбанизирана територия 
/ еднократно заплащане / 

   I зона  II зона  

 
 Лева/кв.м 20.00 

лв.  

15.00 

лв. 

10.00 лв. 

  

 

    

За прокарване на подземни проводи извън 

урбанизирана територия 
/ еднократно заплащане/ 

 
 

Лева/кв.м 

 
 

       7,00 лв. 

 

    3.00 лв.  

     


