СПРАВКА
за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация на Проект за
Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян до изтичане на обявения
30 дневен срок към 30.11.2018 г. до 17.00 ч., както следва:
№
1.

Подател
Регионална библиотека
„Николай Вранчев“ –
гр. Смолян

Предложения
1. Отпадане на таксата „Регистрация на читатели“.

Приети/
неприети

Мотиви

Предложението се
приема

Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки
определя, че размерът на таксите за предоставяне на
специализирани библиотечни услуги по ал. 1, т. 1 - 5 се
определя с тарифа на Министерския съвет, съответно с акт на
общинския съвет, като постъпленията остават в съответната
обществена библиотека.
В тази връзка представените, като цена за услугите, в
наредбата трябва да се съобрази с посочения закон и следва
да се коригира от цена в такса за предоставените услуги от
библиотеката, както предлаганите услуги
отразени в
Приложение № 6 към наредбата се промени в такса за
предоставените услуги за издаване на карта за легитимация
на потребители на Република България с индивидуален
баркод – номер (годишна) за всички е в размер на 2,00 лева.
чл. 63 от Наредба № 2 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община
Смолян добива следната редакция „Общинският съвет
определя следните такси, цените и услуги, съгласно
приложенията на настоящата наредба.“

Предложението не се
приема

В Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и
НАРЕДБА № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на
децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и
детските кухни издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 1.09.2013 г. са
заложени изисквания определящи приемът на разнообразна
храна.

2. Да се добави „Такси на допълнителни услуги по чл. 61,
ал. 1, т. 3 от Закона за обществените библиотеки“ и да е
както следва:
1. Издаване на карта за легитимация на потребители на
Република България с индивидуален баркод – номер
(годишна);
2. Освободени от такса за издаване на читателска карта
за легитимация са:
2.1. Ученици от Домовете за отглеждане на деца,
лишени от родителски права (безплатно);
2.2. Ветерани от войната (безплатно);
2.3. Пенсионери над 70- годишна възраст (безплатно);
2.4. Инвалиди (безплатно).

2.

„Коалиция за развитие
на община Смолян“
(„КРОС“)

1. Предложените изменения, засягащи раздел III от
Наредба № 2 – „Такси за детски градини, ученически
общежития и други общински социални услуги“ с
отразените увеличения на таксите в Приложение № 3 да
отпаднат;

2. Стойността на еднодневен купон за Детска кухня за
деца от 6 месеца до 3 години да бъде запазена на 0,40
лв./ден;

3. Направените изменения в раздел I от Наредбата –
„Такса за битови отпадъци“, като таксите за битови
отпадъци за физически лица за жилищни имоти за
гр. Смолян и други населени места от общината, за
Смолянски езера, Райковски ливади и Хайдушки поляни
да бъде намалена на 20%;

4. Читалищата на територията на Община Смолян да
бъдат освободени от таксите битови отпадъци;

Предложението не се
приема

Предложението не се
приема

Предложението не се
приема

Това включва да се осигури чрез ежедневно включване в
менюто на най-малко по един представител от следните
групи храни: - зърнени храни и картофи, зеленчуци, плодове,
мляко и млечни продукти, богати на белтък храни - месо,
птици, риба, яйца, бобови храни.
Община Смолян се грижи за здравословното подрастване на
децата в цялата община, водена от необходимостта за
приготвянето на едно по-богато и здравословно меню, което
налага актуализирането на стойността на един храноден от
2.00 лв. на 2.50 лв. с цел спазване на установените
нормативи.
Постоянната такса, независимо от броя на посещенията на
децата съгласно Приложение № 3 от проекта на наредбата
отпада.
Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от
общината услуги по събиране и транспортиране на битови
отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране
и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места и селищните образувания в
общината. Това е регламентирано в чл. 63 от Закона за
местните данъци и такси (изм. - ДВ бр. 98 от 2018 г., в сила
от 1.01.2019 г.)
Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси ( изм.,
с ДВ бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) таксата се
заплаща от лицата по чл. 11, като в чл. 71а от ЗМДТ е
указано че не се събира такса за битови отпадъци за
услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и
манастири, в които се извършва богослужебна дейност от
законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно
с поземлените имоти, върху които са построени, в ал. 2 се
указва, че освобождаването е при условие, че имотите не се
ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им
богослужебна дейност, като всички останали заплащат такса
за предоставяната услуга.
В чл. 24, ал.1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси, е
определено, че читалищата са освободени от данък.

3..

Граждани на община
Смолян

5. Таксата за разрешение за таксиметров превоз да бъде
запазена на стойността от 2018 г., когато са заплатили
150 лева за три години или по 50 лева на година. Ако
бъде изменена таксата на 30 лева за една година, то се
създава реална административна несправедливост по
отношение на всички заплатили за 3 години въпросната
такса.

Предложението не се
приема

Таксите за детските градини да не се променят и да
останат в този вид, съгласно Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги в Община Смолян в частта на
Приложение № 3 „Такси за детски градини, ученически
общежития и други общински социални услуги“ приета
през 2015 г.

Предложението не се
приема

Съгласно разпоредбата на ЗМДТ, когато имота се ползва със
стопанска цел, същите не се освобождават от данък, а се
заплаща от ползвателите (чл. 24, ал. 1, т. 17).
В чл. 71а от ЗМДТ са определени лицата освободени от такса
битови отпадъци.
Съгласно чл. 24а, ал. 3 ЗАвтП разрешението се издава за
срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от
края на календарната година, за която се иска разрешението,
като срока за валидност на разрешителните е до края на
съответната година. Следва да се посочи, че до 01.04.2016 г.
срокът на издадените разрешения е три години, но с
изменението на разпоредбата, срокът на разрешенията е
намален до рамките на календарната година.
В Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и
НАРЕДБА № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на
децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и
детските кухни издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 1.09.2013 г. са
заложени изисквания определящи приемът на разнообразна
храна.
Това включва да се осигури чрез ежедневно включване в
менюто на най-малко по един представител от следните
групи храни: - зърнени храни и картофи, зеленчуци, плодове,
мляко и млечни продукти, богати на белтък храни - месо,
птици, риба, яйца, бобови храни.
Община Смолян се грижи за здравословното подрастване на
децата в цялата община, водена от необходимостта за
приготвянето на едно по-богато и здравословно меню.
Това налага актуализирането на стойността на един
храноден от 2.00 лв. на 2.50 лв., което е с цел спазване на
установените нормативи.
Постоянната такса, независимо от броя на посещенията на
децата съгласно Приложение № 3 от проекта на наредбата
отпада.

4.

инж. Васка Караджова
– директор на дирекция
СИОС

5.

Регионален
исторически музей
„Стою Шишков“ Смолян

6.

Доброволно
формирование-Община
Смолян

1.Такса за депониране и обработване на строителни и
производствени отпадъци, както следва:
- от общини в обхвата на Регионалното сдружение от
територията на гр. Смолян и селата – 39,20 лв./тон
- за всички останали, извън цитираните/от общини
извън обхвата на Регионалното сдружение 39,20 лв./тон

Предложението се
приема

Така направеното предложение е съобразено с разходите,
които се правят за депониране и обработване на отпадъците.

1. Приложение № 6 на Наредбата, на стр. 19, т. 10 да се
промени по следния начин:
т. 10. Безплатен вход за посещение на постоянна
експозиция – последна сряда в месеца
2. Приложение № 6 на Наредбата, на стр. 19, т. 2 и т. 3
да се промени по следния начин:
т. 2 Вход за организирани групи (над 10 човека):
- възрастни – 3,00 лв;
- учащи и техните придружители – 1,00 лв.;
- пенсионери – 1,00 лв.
т. 3 Вход за лица с трайни увреждания и техните
придружители – безплатно.
1.Членове на Доброволно Формирование „Смолян” да
ползват Общинската спортна база на преференциални
цени, предвидени за ученици и деца до 18 години.
2. Децата на доброволците от ДФ” Смолян” да бъдат
освободени от месечна такса в общински детски
заведения.
3. Доброволците да бъдат частично освободени от
местни данъци и такси.
4. Горе изброените преференции и стимули могат да се
използват, след едногодишно членство в ДФ и доказана
активност, подкрепена с писмено предложение на
ръководителя на ДФ

Предложението се
приема

Направеното предложение е съобразено с последните
изменение на чл. 187, ал. 4 от Закона за културното
наследство (Изм. – ДВ, бр. 89 от 27.11. 2018 г.)

Предложението не се
приема

Съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на
дейността
на
доброволните
формирования
за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и
сключения договор между общината и съответния
доброволец, същия има право на възнаграждение при участие
в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях, както и други привилегии, уредени в
наредбата.

