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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
от  Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на НАРЕДБА №2 за определянето и  
администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян, приета с Решение № 29/18.12.2015 г., Изм. и 
доп. с Решение № 327/16.12.2016 г. - изменено с Решение            
№ 349/25.01.2016г., Изм. с Решение № 214/08.06.2017 г. на 
Административен съд – Смолян, Изм. с Решение                                   
№ 336/09.10.2017 г. на Административен съд – Смолян   

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 
Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и чл. 9  от Закона за местните данъци 

и такси е делегирано право на Общинския съвет да определя цените на услугите 
и правата, предоставяни от общината, както и да приеме Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

На основание Решения №№ 214/08.06.2017 г. и №336/09.10.2017 г.  на 
Административен съд - гр. Смолян са констатирани несъответствия със 
действащото законодателство и наредбата се превежда  в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен. 

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, преди 
внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет 
страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и 
предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от същия закон. Когато 
съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се 
извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното 
самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или 
общински съвет. 

 Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за 
обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При 
изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно 
в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък 
от 14 дни. 

 Проектът за изменение и допълнение на  Наредба № 2 за определянето и  
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян е 
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публикуван в сайта на Община Смолян на 15.11.2017 г. за запознаване от страна 
на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат 
да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки. В 
посочения срок определен за обществени консултации на e-mail: 
obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес: бул. "България" № 12, 4700 Смолян, 
България. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.7, и  т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам  на 
Общински съвет да приеме следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 

определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян, както следва: 

 
§1. Чл. 21, ал. 2 се изменя така: 

        Чл. 21 (2) Предплатилите до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка от 5 на сто. 

§2. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:  
1. ал. 1 се изменя и се добавят нови т. 3, 4, 5, 6:  

    Чл. 22. (1) Размера на таксата се определя, както следва: 
       1. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти 

на юридически лица – пропорционално върху данъчната оценка, определена по 
норми съгласно Приложение № 2 на ЗМДТ . 

       2. за нежилищни имоти  с установено ползване на определени съдове 
и сметоизвозване по утвърден график за текущата година  се подава заявление-
декларация по образец – „Приложение № 1” до Кмета на Общината. За ново 
придобити имоти заявление-декларация може да се подаде в годината на 
придобиване в двумесечен срок от датата на придобиване. 

   3. Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на  юридически лица на 
база реално сформирано количество  се определя: 

- считано от 01.01.2018 г. съгласно Приложение №1 от Наредбата; 
- пропорционално в промили върху по високата между отчетна 
стойност и данъчна оценка на недвижимия имот  когато не може да 
се установи количеството битови отпадъци. 

    4. Инвеститорите на строителни обекти са длъжни да подпишат договор 
с фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ, издаден по 
реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО за дейности с битови отпадъци. 

   5. Ползвателите на търговски обекти /в това число автомати за напитки и 
други опаковани хранителни стоки/, производствени, стопански и 
административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки и 
най-малко от отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло. 

   6. Гореописаните лица предават разделно събраните отпадъци: 
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- на организации, притежаващи разрешение или регистрационен 
документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на 
дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване  на 
отпадъци на територията на община Смолян, и/или комплексно разрешително, 
издадено по реда на глава седма , раздел II от ЗООС; 

- на организация по оползотворяване на опаковки. 
 

  2. чл. 22, ал. 4 се изменя: 
(4) При установяване на изхвърлянето в декларирани съдове на опасни и 

масово разпространени отпадъци, подлежащи на разделно събиране, за които 
общината е въвела разделно събиране (хартия, пластмаса, стъкло, батерии и 
акумулатори от бита, електрическа и електронна техника и тонер касети) 
лицата по ал. 1 следва да заплащат глоби и санкции след съставен констативен 
протокол от длъжностни лица от дирекция „СИОС”. 

 
§3. Чл. 23, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 се изменят така:  
      Чл. 23. (1) Таксата не се събира в пълен размер за не застроени 

урегулирани поземлени имоти на граждани и юридически лица, когато 
Общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.20  /Заявление 
–декларация по Приложение № 1а/. 

   (3) Не се събира такса в пълен размер при следните обстоятелства: 
          1. ако имотът не се използва през цялата година, и е подадена 
декларация по образец от собственика или ползвателя – Приложение 1б; 

   (4) При промяна на обстоятелствата по чл. 22, ал. 1 т.2 и чл. 23, ал. 1, ал.2 
и  ал. 3, т. 1, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в 
общинска администрация в 7- дневен срок от настъпване на промяната. 
        (6) Заявления-декларации по Приложение № 1, № 1а и № 1б се приемат и 
завеждат в определен регистър от дирекция „ФСДБ”, като проверка по 
обстоятелствата посочени в тях се извършва от длъжностни лица от дирекция 
„СД и Е” или кметове на кметства, като при необходимост се извършват 
допълнителни проверки и/или се изискват допълнителни документи и/или 
декларации от собствениците, както и информация за ползвани през година 
услуги от „В и К” ЕООД, EVN България Електроразпределение ЕАД – 
Пловдив и други. При констатирано ползване на недвижимия имот таксата се 
събира в пълен размер за установения период. 

 
§4. Чл. 25, ал. 3 се изменя така: 
      Чл. 25 (3) Общинският орган издал разрешението може да го отмени, 

когато теренът не се ползва по предназначение, когато не се ползва от лицето 
на което е издадено или когато обществени нужди налагат това. 

 
§5. В чл.46 се прави следното допълнение: 
1. Създава се нова ал 6 : 

    Чл. 46 (6) За предоставяне на писмени справки и сведения, копия и 
извлечения на документи по гражданско състояние по искане на частни 
съдебни изпълнители да се заплаща такса, според вида на услугата. 
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Таксата се начислява спрямо вида, срока и броя на исканите документи. 
 
§6. Поради очевидна техническа грешка в сега действащата Наредба            

№ 2 съществуват два чл. с № 46, поради което се преномерират, чл. 46 се 
запазва, а дублирания член става чл. 47, следващите членове променят 
номерацията си както следва: чл. 47 става чл. 48, чл. 48 става чл. 49, чл. 49 
става чл. 50, чл. 50 става чл. 51, чл. 51 става чл. 52, чл. 52 става чл. 53, чл. 53 
става чл. 54, чл. 54 става чл. 55, чл. 55 става чл. 56, чл. 56 става чл. 57, чл. 57 
става чл. 58, чл. 58 става чл. 59, чл. 59 става чл. 60, чл. 60 става чл. 61, чл. 61 
става чл.62, чл. 62 става чл. 63, чл. 63 става чл. 64, чл. 64 става чл. 65, чл. 65 
става чл. 66, чл. 66 става чл. 67. 

 
§7.  След преномерирането дублирания чл. 46  става чл. 47 със следния 

текст:  
Чл. 47  За издадени удостоверения от дирекция „ФСДБ”, отдел Местни 

данъци и такси се заплащат такси, съгласно Приложение № 5 
(1) Лицата с трайни увреждания се освобождават от заплащане на таксите 

за издаване на удостоверения за платен данък върху наследствата и платен 
данък върху превозните средства.  

(2) За издаване на удостоверение за извършено вписване в регистъра на 
местните поделения на вероизповеданията на територията на Община Смолян 
се заплаща такса в размер на 10.00 лева. 

 
§8. Новия чл.48 се изменя така:  
Чл. 48 По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 

учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса, в размер 
на:  

а/ по производство за настаняване под наем в общински имоти  20,00лв. 
б/ по производство за продажби, замени или учредяване на вещни права 

върху общински имоти – се определя такса 100,00лв. 
в/ по производства за учредяване на вещни права върху общински имоти по 

чл. 192, ал. 3 от ЗУТ, или по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ – 10,00лв. 
г/ по производство за отдаване под наем на земеделски земи – общинска 

собственост– 20,00 лв.                                                                                                                             
 

     §9. В Новия чл. 64, ал. 5 се изменя така: 
     Чл. 64  (5) Който не уведоми писмено органите по приходите за 
настъпили обстоятелства по  чл.22, ал.1 т.2 и чл.23, ал.1, ал.2 и  ал.3 т.1  
/не уведоми в срок, както и невярно посочи данни или обстоятелства 
водещи до определяне на таксата за битови отпадъци в по-малък размер 
се наказва с глоба до 500.00 лв.  

 
      §10. В Преходни и заключителни разпоредби се добавят нови параграфи 
§ 4, § 5 и § 6 със следния текст: 
          §4. (В сила от 03.11.2017 г.) (1) Срокът за одобряване на план-сметка 
за 2020 г. за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ е до 31 януари 2020 г. 
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      (2) За 2020 г. чл. 68, ал. 2 от ЗМДТ не се прилага. 
      § 5. (В сила от 03.11.2017 г.) (1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 
64 от ЗМДТ  декларират в общината броя на ползвателите на услугата в 
имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на 
новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. - в 
двумесечен срок от придобиването. 
      (2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да 
осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 от 
ЗМДТ  в имотите на територията на общината. 
        (3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 на лицата се налага 
глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер 
от 100 до 3000 лв. 

(4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
служителите на общинската администрация, а наказателните 
постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от 
него длъжностни лица. 

(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 

§ 6. (В сила от 03.11.2017 г.) Министерският съвет приема наредбата 
по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г. 

 
    § 11. Съществуващите параграфи от § 4 до § 11 променят 
номерацията си както следва: § 4 става § 7, § 5 става § 8, § 6 става § 9, § 
7 става § 10, § 8 става § 11, § 9 става § 12, § 10 става § 13, § 11 става § 
14. 
        

§ Нов § 12 се изменя така:  
§ 12. При определяне на данъчната оценка на имотите да се счита за І-ва зона 

к.к. Пампорово /съгласно Решение № 45/25.01.2005 г. на Министерски съвет, а 
за ІІІ-та зона всички влезнали в сила подробни устройствени планове извън 
границите на населеното място – гр. Смолян и к.к. Пампорово. 
 

§ 13. Образците на Приложенията № 1, № 1а и № 1б / Заявление 
декларация за намаление на такса битови отпадъци/ се променят и допълват.  

1. Приложение № 1 към чл.22, ал.1, т.1; 
2. Приложение№ 1а към чл. 23, ал.1 и ал.2;  
3. Приложение № 1б  към чл.23, ал.3, т.1; 

 
ІІ. Приема  Приложение № 1  - Такси за битови отпадъци. 
 
ІІІ. Приема Приложение № 2  - Такса за ползване на тържища, панаири, 
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение.   
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ІV. Приема Приложение № 3 - Такси за детски градини, ученически общежития 
и други общински социални услуги.  
 
V. Приема Приложение № 4 - Такси, които се заплащат за техническите услуги, 
които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с 
териториалното и селищното устройство, архитектурата.  
 
VІ. Приема Приложение № 5 - Такси за административни услуги и права.   
 
VІІ. Приема Приложение № 6 - Други цени. 
 
VІІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да публикува Наредба № 2 на сайта 
на Общината.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


