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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 647 

 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.12.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32 
 
 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община. 
  

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 23 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 
Р Е Ш И: 

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

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

§1. Чл. 10, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 
Чл. 10. /Изм. с Решение № 594/26.01.2011 г./ (1) Данъкът върху 

недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 
юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. 

(2) /Изм. с Решение № 594/26.01.2011 г. На предплатилите  до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 
§2 Чл. 46 се изменя и допълва така: 
Чл. 46. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинска 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

(2) Алинея 1 не се прилага когато: 
1. Пътното превозно средство е придобито по наследство 
2. Пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице 
3. Собственикът/собствениците на пътното превозно средство 

няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната. 
4. Са налице основания за предявяване право на освобождаване от 

данък 
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5.Са налице основания 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) 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. 
 

§3. Чл. 47, ал.4, ал. 8, ал. 9 и ал. 12 допълват и изменят така: 
Чл. 47. (4) Данъкът за триколесно превозно средство на база общото тегло е 

както следва: 
1.  до 400 кг включително - 6 лв. 
2.  над 400 кг - 9 лв. 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон 
помпи и други) автокранове, други специални автомобили, без тролейбусите, е в 
размер от 150 лв.  

(9) Данък за  автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 300 
лв. 

(12) /доп. с Решение № 594/26.01.2011 г./ Данъкът за моторни шейни и  
четриколесни  превозни средства  по Закона за движение по пътищата е в размер 
150 лв.  

 
§4.  В Чл. 50 допълваме нова ал. 3 със следния текст: 
 Чл. 50 (3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) данъкът се 

дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда 
на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства 
със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с 
регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските 
държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591 

 
§5. Чл. 52, ал. 1 се изменя така:   
Чл. 52. /Изм. с Решение № 594/26.01.2011 г./ (1) Данъкът се заплаща на две 

равни вноски в следните срокове до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 
която е дължим. На предплатилите от 1 март  до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

 
§6. Чл. 64, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 се изменят така:  
Чл. 64. (1) /изм. с Решение № 26/29.12.2011 г./ Размерът на дължимия 

туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се 
определя, както следва: 

1. За средства за подслон и места за настаняване категория 1, 2, 3, 4 и 5 
звезди разположени в курортен комплекс Пампорово в размер на 0,80 лв. за 
нощувка; 

2. За средства за подслон и места за настаняване категория 1, 2, 3, 4 и 5 
звезди разположени в град Смолян , включително „Райковски ливади” и 
„Смолянски езера” в размер на 0,60 лв. за нощувка; 
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3. За средства за подслон и места за настаняване и категория 1, 2, 3, 4 и 5 
звезди разположени в останалите населени места, включително „Хайдушки 
поляни” в размер на 0,30 лв. за нощувка. 

 
§7. Чл. 70, ал. 2 се променя така: 
Чл. 70. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)   
(2) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 

01.01.2018г.) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък 
се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 
   
                                ПДТПП x ОМ   
НВДТПП = ______________________ , където 
                                  БМ   
 
 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз 
на пътници за текущата година; 
 ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, 
за който е издадено разрешението; 
 БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 
 ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на 
прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 
 
29-24-14  
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
 / В. Бояджиева /  /Димитър Кръстанов/ 
Вярно с оригинала, 


