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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

ОТ СЛАВКА РАДЕНКОВА КАМЕНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН 

 

 

 ОТНОСНО: Ново обсъждане на решение № 279/ 20.10.2016 година, взето на 

заседание на Общински съвет - Смолян, състояло се на 20.10.2016 г., с което е обявено, 

че не се приема предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Смолян 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С решение № 279, взето на заседание , състояло се на 20.10.2016 година, 

Общински съвет - Смолян обяви, че  не приема предложението на Кмета на Община 

Смолян за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.  

Общинският съвет се позова  на неизпълнено условие по чл.27 ал.4  от ЗМСМА, 

съгласно която разпоредба решението следва да се приеме с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

При упражнен контрол за законосъобразност на решението, Областният 

управител на област Смолян със заповед № АП-03-14-370/ 04.11.2016 година, връща 

решението на Общинския съвет на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА за ново обсъждане. 

В мотивите на заповедта Областният управител приема, че при постановяване на 

решението е допуснато нарушение по процедурата при гласуването, тъй като 

неправилно  при проведеното гласуване  е отчетена необходимост от мнозинство 



повече от половината от общия брой съветници  и неправилно е обявено, че не се 

приема предложението на кмета. Областният управител констатира, че при 

проведеното поименно гласуване, при гласували общо 20 съветници , със „ за“ са 

гласували 13 от тях, при което следва, че решението е прието с необходимото и 

предвидено от закона мнозинство. Областният управител приема, че решението 

следва да се приеме при условията на чл. 27 ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 , а не при 

условията на чл. 27, ал. 4, във връзка в случая с чл. 21, ал. 1, т.6  от ЗМСМА. 

На следващо място, Областният управител обръща внимание при новото 

обсъждане да се обсъди срока по § 3 от ПЗР към ЗИД на ЗМДТ и да се има предвид , че 

основната норма на чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ регламентира срок до 31 октомври на 

предходната година  и , че  данъкът влиза в сила от 01. 01. 2017 година. При това 

положение Общинският съвет следва да проведе ново обсъждане , при което да се 

вземат предвид  указанията на Областния управител и да проведе  гласуване с 

отчитане на резултат съгласно чл.27 ал.3  във връзка с чл.21 ал. 2 от ЗМСМА. 

Предвид изложеното и на основание чл.45, ал.9, предл. 2- ро, във връзка с чл. 27 

ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам, Общински съвет - Смолян да приеме 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Изменя  решение № 279  / 20.10.2016 г. както следва: 

На основание чл. 27 ал.3 във връзка с чл.21 ал.2 от ЗМСМА  приема 

предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на данъците на територията на Община Смолян. 

 

 

                                                              ВНОСИТЕЛ: 

 

 

 


