ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМОЛЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Николай Тодоров Мелемов – кмет на община Смолян
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№2 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община
Смолян
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 на Закона за местните данъци и такси е
видно, че на всеки общински съвет се делегира право да определя цените на услугите и
правата, предоставяни от общината.
В изпълнение на чл. 26 и сл. от Закона за нормативните актове, изготвения
проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги в Община Смолян е обявена, в едно с мотивите в сайта на общината за
предложения и становища от заинтересованите лица. Проведено бе и обществено
обсъждане на проекта на Наредбата на 05.12.2016 г., в 247 зала на общината.
На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси Общинският
съвет е органът, който определя размера на таксата битови отпадъци при спазване на
принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
предлаганите услуги, въз основа на одобрена план–сметка, включваща разходите за
дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на
битовите отпадъци, както и за поддържане чистота на териториите за обществено
ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно.
Местните такси са разработени за видовете услуги, определени с чл.6, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси. За всички други услуги и права, предоставяни от
Общината по чл.6, ал.2 от ЗМДТ се определят цени. Определянето на цените е
съобразено с разходите за извършване или предоставяне на един или друг вид услуга.
Таксите и цените на услуги и права, предоставени от Общината са разработени
на база следните принципи:
•
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество;
•
Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси;
•
Преференциалните такси и цени за някой категории граждани за
постигане на социален ефект.
В случаите когато размерът на таксата не възстановява пълния размер на
разходите по предоставената услуга разликата на разходите и размерът на таксата е за
сметка на общинските приходи.
При единични видове услуги с цел създаване на условия за повишаване на
качеството и постигане на по-голяма социална справедливост, се предлагат минимални
увеличения. Предлага се въвеждане на някой нови услуги, или отпадане на други
видове.

Повишението на стопанските разходи и стойностите на лекторски час, свързани
с повишаването на минималната работна заплата, мотивира предложението за промени
в цените на услугите предоставяни от второстепенните разпоредители на Община
Смолян.
Таксите за административни услуги, предоставяни от различните дирекции в
Община Смолян, запазваха своя нисък размер години наред, но въвеждането на нови
програмни продукти, повишените стойности на консумативите, общото повишаване на
разходите по изготвяне и предоставяне на услуги налага промяна.
Промяната по отношение на таксата за битови отпадъци е във връзка с
отчисленията по ЗУО, които се правят съгласно чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013
година за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията изисквани при депониране на отпадъци „ размерът на отчисленията за
обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и
на депа за неопасни и/или неопасни инертни отпадъци (когато отпадъците са от
строителство и разрушаване), за всеки тон депониран отпадък на депата“, както и
очакваното увеличаване размера на минималната работна заплата в размер на 460 лв. от
01.01.2017 година.
Във връзка с настъпилите промени в Закона за автомобилните превози, а именно
промяната в срока на валидност на разрешението за таксиметров автомобил, от една
година на три години, се налагат промени в цената на таксата за издаване на
разрешение за извършване на таксиметрови услуги и в цената на комплекта стикер с
холограма.
Предлаганите размери на местните такси и цени на услуги и права предоставени
от Община Смолян следва да влязат в сила от 01.01.2017г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси, предлагам Общинският съвет да приеме следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1.
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Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги в Община Смолян и приложенията както следва.
1.1 Приема Приложение №1,
1.2 Приема Приложение №2,
1.3 Приема Приложение №3,
1.4 Приема Приложение №4,
1.5 Приема Приложение №5,
1.6 Приема Приложение №6.
Възлага на Кмета на община Смолян да публикува Наредбата на
сайта на Община Смолян.
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