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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) определя с  наредба от съответния 

общински съвет на местно ниво да се определя редът и начинът за администрирането на 

местните такси и цени на услуги  в съответната община. В тази връзка с Решение № 

29/18.12.2015 г., изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет – Смолян е приел 

Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на общината.  С настъпилите изменения в чл. 6 от Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ), задължават общините да предприемат необходимите действия за промени на 

нормативната уредба с местно значение с цел привеждане на същата в съответствие с 

нормативни актове от по-висока степен.   

В тази връзка са постъпили предложения за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Смолян  в няколко аспекта, а именно: 

1. Предложения за изменение, произтичащи от промяна на законови норми от              

по-висока степен, както и във връзка с новоприети нормативни документи; 

2. Предложения за изменение, свързани с необходимостта от по-пълно възстановяване 

на разходите на Община Смолян по предоставянето на определени административни 

услуги; 

3. Предложения за изменение, свързани с разширяване на кръга на възможностите на 

общинска администрация гр. Смолян и разпоредителите с бюджетни кредити на 

територията на общината и предоставянето на  нови услуги на физически и 

юридически лица.  
 

Предвид това, че предложените промени изцяло обхващат сега действащата наредба и 

промените са значителни,  предлагам изцяло да бъде отменена сега действащата наредба в 

текстовото съдържание и приета нова  с предложените актуализации на действащите 

текстове  и съобразена с нормативните актове от по-висока степен.  

Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси  се възлага на  общинският 

съвет  да приеме наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на съответната община въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на услугата.  



 2

В чл. 8, ал. 1  от ЗМДТ  определя размера на таксите  да се спазват на следните 

установени принципите: 

т.1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

т.2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

т. 3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси. 
 

В представения проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община  Смолян са съобразени  и след внимателно 

обсъждане на   постъпилите предложения от  административните звена на общината, както и 

допълнително постъпили мнения и становища на различни граждани и организации в срока 

на общественото обсъждане на посочената наредба. 

   

           С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 1, ал. 2 и 

чл. 9 от  ЗМДТ, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК, предлагам Общински съвет да приеме следното    

 

РЕШЕНИЕ: 
 

  І.  Отменя Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Смолян приета с Приета с Решение № 29/18.12.2015 г. Изм. 

и доп. с Решение № 327/16.12.2016 г. - изменено с Решение № 349/25.01.2017г. изм. с 

Решение 214/08.06.2017 г. на Административен съд – Смолян, изм. с Решение 336/09.10.2017 

г. на Административен съд – Смолян , изм. и доп. с Решение 646/21.12.2017 г. 

 

II. Приема Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Смолян. 

 

   

ІІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2019 г.  

 

  Възлага на кмета на общината да публикува Наредбата на интернет страницата на община 

Смолян. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:………………… 

                   Николай Мелемов 

/Кмет на община Смолян/                      

 

 

 


