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ОТНОСНО: Отмяна на Наредба № 2 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян и приемане на нова 

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

на територията на община Смолян 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
   В община Смолян е в сила Наредба № 2 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на общината приета  с Решение № 

29/18.12.2015 г., изм. и доп., изм. и доп. с Решение № 327 / 16.12.2016 г., Решение № 

349/25.01.2017г. Изм. с Решение № 214/08.06.2017 г. на Административенсъд – Смолян, Изм. 

с Решение №336/09.10.2017 г. на Административен съд – Смолян, изм. и доп. с Решение № 

646/21.12.2017 г. 

  Със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в чл. 9 се урежда редът и начинът за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, като се делегират права 

за уреждането с наредба от съответния общински съвет на местно ниво. 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, и в тази връзка предлагам 

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. 

Предложения за изменение, произтичащи от промяна на законови норми от   по-висока 

степен, както и във връзка с новоприети нормативни документи; Предложения за изменение, 

свързани с необходимостта от възстановяване на разходите на Община Смолян по 
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предоставянето на определени административни услуги; 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;  Нови 

услуги на физически и юридически лица.  

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

промените са значителни, считам за резонно  да бъде изцяло отменена действащата наредба 

към момента в текстовото съдържание и приета нова с предложените актуализации на 

действащите текстове  и съобразена с нормативните актове от по-висока степен и допълване 

с новите разпоредби.   

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс, проекта на Наредбата е предоставен за обществени 

консултации на електронната страница на община Смолян на вниманието на всички 

заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването. 

Предоставена е възможност на всички граждани и юридически лица  да депозират писмени 

предложения,  изразят  мнения  и  препоръки  по  проекта  на електронната поща  на 

общината  и входрат  в деловодството Приемна № 1  на община Смолян от  19.11.2019 г. до 

19.12.2019 г. в рамките на  работното време от 8.00 часа до 17.00 часа. Материалите по 

проекто-наредбата са предоставени на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в 

сградата на Община Смолян,  стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа. 

Отделно от това на електронната страница на Министерски съвет „Портал за обществени 

консултации“  е предоставен на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 

(тридесет) календарни дни от датата на публикуването да направят предложение по така 

изготвения проект. 

При изработването на проекта на Наредба № 2 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян са спазени 

принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на             

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

територията на Община Смолян в съответствие с нормативни актове от по-висша степен, 

както и с новоприети такива, въвеждане на нови цени на услуги, продиктувани от изменение 

на относима нормативна уредба, необходимост от разширяване на обхвата на услугите, 

предоставяни от общинска администрация и разпоредители с бюджетни кредити на 

територията на Община Смолян на физически и юридически лица с цел задоволяване на 

обществените потребности и подобряване на работата по прилагането на наредбата. С проекта 

се цели също така по-пълно възстановяване на направените разходи от Община Смолян по 

предоставянето на услугата. Постигане в по-пълна степен на принципа на справедливост при 

определяне на някои видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по 

предоставяне. 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни 

средства. Извършен е анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
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           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  01.01.2020 г.  

 

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

община Смолян. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 
ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-1371/10.12.2019г. 

на кмета на Община Смолян   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


