
1 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
 

От ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ – Председател на Общинския съвет  

                                           

 

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 990/17.12.2018 г. на Общински съвет 

– Смолян, във връзка с приемане за  Изменение и допълнение на Наредба №3 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Във връзка с издадена  заповед АП-03-14-8/08.01.2019г. от Областен управител с 

която се  връща за ново обсъждане Решение № 990/17.12.2018г. на Общински съвет – 

Смолян като незаконосъобразно в частта му на §10,чл.46,ал.2т.5, ал.3а,3б и §11, 

чл.47,ал.1,буква „в“. 

С Решение № 990/17.12.2018г. на Общински съвет – Смолян са гласувани 

промени за Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Смолян както следва: 

§10 В чл.46 ал.2 т.5  се изменя и се добавят нови алинеи 3, 3а,3б,ал.4  

Чл.46 ал.2 

т.5. Са налице основания за прилагането на чл.54 ал.4а от Закона за местни данъци 

и такси и за  ползване на данъчни облекчения, с изключения на данъчно облекчение 

по чл.59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологична категория на 

превозното средство. 

 (3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1 и 

ал.3а , декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32. 

(3а) В едномесечен срок от сключване на договор за финансов лизинг собствениците 

на превозни средства, предоставени за ползване въз основа на договор за финансов 

лизинг, декларират пред общината по настоящ адрес, съответно по седалището на 



2 

 

лизингополучателя, притежаваните от тях превозни средства и уведомяват общината 

по седалището си за прилагането на ал. 3, т. 5. Размерът на данъка се определя от 

служител на общинската администрация по настоящия адрес, съответно по 

седалището на лизингополучателя, въз основа на декларацията и се съобщава на 

лизингодателя. Лизингодателят не дължи данък върху превозното средство в 

общината по седалището си. При промяна на лизингополучателя лизингодателят в 

едномесечен срок уведомява общините по настоящ адрес, съответно по седалището 

на предходния и на настоящия лизингополучател. 

(3б) При промяна на настоящ адрес, съответно седалище в случаите по ал. 4а, 

лизингополучателят уведомява лизингодателя в едномесечен срок за настъпилата 

промяна. Лизингодателят в едномесечен срок от полученото уведомление от 

лизингополучателя декларира пред общините по предходен настоящ адрес и по 

настоящия адрес, съответно по седалището на лизингополучателя, за настъпилата 

промяна. В случаите, когато промяната в настоящия адрес е в рамките на една 

община, лизингополучателят не уведомява лизингодателя и декларация за 

настъпилата промяна не се подава от лизингодателя. 

(4)  Когато собствениците на превозни средства или лизингополучателите нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се 

подават пред общината по регистрация на превозното средство. 

§11. Чл.47. (1) /изм. с Решение № 26/29.12.2011 г.; За леки и товарни автомобили 

с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се 

състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната 

формула. 

в) над 74 kW до 110 kW включително – 0,90 лв. за 1 kW; 

  

 

Във връзка с допуснати фактически грешки и заповед АП-03-14-8/08.01.2019г. от 

Областен управител и върнато за ново обсъждане  Решение № 990/17.12.2018г. на 

Общински съвет – Смолян, като  предлагам следното решение. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

Поправка на Решение № 990/17.12.2018г. на Общински съвет – Смолян в частта 

му на §10,чл.46,ал.2т.5, ал.3а,3б, и ал.4 и §11, чл.47,ал.1,буква „в“. 

1. Да отпаднат предложените промени в  §10 В чл.46 ал.2 т.5   и добавените 

нови алинеи  3а,3би ал.4 на основание Измененията и допълненията приети с 

ДВ, бр.98 от 2018г., в сила от 01.01.2019г. от ЗМДТ  не следва да бъдат 

регламентирани в разпоредба на подзаконов нормативен акт какъвто е 

Наредбата за определяне на местните данъци и такси на територията на 

Община Смолян. 
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НОВО: 

Чл.46 ал.5 става (3)    

(5) става (3)   Служителят на общинска администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 

прекратяване регистрацията на превозно средство данъчно задълженото лице 

представя документ от компетентен орган 

 

2.Промяна на предложените промени в §11, чл.47,ал.1,буква „в“ определения 

размер на данъка е 0,90лв. за 1 kw който е под законовия мининум определен в чл.55, 

ал.1, буква „в“ от ЗМДТ - е 1,10 лв. за 1 kw. 

НОВО: 

§11. Чл.47. (1) /изм. с Решение № 26/29.12.2011 г.; За леки и товарни автомобили 

с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се 

състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната 

формула. 

в) над 74 kW до 110 kW включително –1,10 лв. за 1 kW; 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


