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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  

ИНЖ.МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

          ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

              оправомощена със Заповед №РД-1371/10.12.2019г. 

                                  на кмета на Община Смолян   

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Смолян. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Предлагам изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето размера на 

местните данъци на територията на Община Смолян, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от Закона за 

местните данъци и такси. С изменение на Закона за местни данъци и такси обнародвани 

с  ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., които влизат в сила от 01.01.2019г.  изцяло се промени 

концепцията за определяне на данъка върху превозни средства. Данъка се определя по 

формула, включваща два компонента: имуществен и екологичен. Екологичният 

коефициент е свързан с екологичните характеристики и категории на автомобила и 

представлява коригиращ коефициент, който е свързан с европейските стандарти за 

изгорели газове /Без екологична Евро 1, 2 и категория, Евро 3, 4, 5 и 6/. Предложенията  

за промяната е основана на „замърсителят плаща“ или въвеждане на данъчни облекчения 

за собствениците на автомобили, които съответстват на високите екологични стандарти 

и утежнения за тези, които не съответстват на такива и замърсяват околната среда 

повече. 

В Община Смолян се направиха необходимите корекции за определяне размера 

на данък върху превозни средства по новата формула, включваща двата компонента, 

които са минимума от определените ставки по Закона за местни данъци и такси за 

2019г. В правомощията на общинския съвет е да определи имуществения компонент в 

едната част–стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и 

екологичния компонент. Втората част от имуществения компонент е определен от 
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законодателя, без право на общинския съвет да гласува неговия размер. 

   Имайки предвид мотивите на законодателя за въвеждане на екологичния 

компонент и за постигане на по-голям екологичен ефект, размерът на коефициентите за 

екологична категория следва да бъдат променяни поетапно във времето. Промяната, 

която предлагам ще засегне най-вече тези автомобили, които са без екологична 

категория, с Евро 1 и Евро 2 . 

Ставки за 2019г. 

Екологична категория Коефициент 
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и 

"Евро 2" - 1,10 

"Евро 3" - 1,00 

"Евро 4" - 0,80 

"Евро 5" - 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 

Ставки за 2020г. 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и 

"Евро 2" - 1,30 

"Евро 3" - 1,10 

"Евро 4" - 0,90 

"Евро 5" - 0,70 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,50 

 

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. Всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени 

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

общината и ги входират в Приемна № 1 на община Смолян от 19.11.2019 г. до 

19.12.2019г. 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. На 

електронната страница на Министерски съвет „Портал за обществени консултации“ е 

предоставен Проект на Наредба №3 на вниманието на всички заинтересовани лица в 

срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването да направят 

предложение по така изготвения проект. 

 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 

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

   

  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.    
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РЕШЕНИЕ: 

І. Приема наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Смолян както следва: 

Промяна на Екологична категория Коефициент както следва: 
Без екологична категория Евро 1 и Евро 2 – 1,30 

Евро 3 – 1,10 

Евро 4 – 0,90 

Евро 5 -  0,70 

Евро 6 – 0,50 

 

ІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2020 г.  

 

 

 

 

  

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

ИНЖ.МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед № РД-1371/10.12.2019 г 

на кмета на Община Смолян   

             

 

 

 

 

 

 

 

 


