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ПРОЕКТ   
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

 НАРЕДБА № 3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 14 дни, Община Смолян  чрез настоящото публикуване за обществена 
консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 
предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: 
obshtina_smolyan@abv.bg  или в деловодството на Община Смолян, бул. „България“  № 12. 
 
 

                                           МОТИВИ 
 

I.  Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове – 
съгласно горепосочената нормативна разпоредба срока за предложения и становища по 
проектите публикувани за обществени консултации  е не по кратък от 30дни. При 
изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съставителят на 
проекта може да определи друг срок, но не по кратък от 14 дни. 

 
В конкретния случай съставителя на проекта определя срок от 14дни. 
Причините за това са следните: 

Заседание на Общински съвет – Смолян е планирано за 12.12.2018г. При положение, че 
проекта за изменение и допълнение на Наредба№3 за определянето размера на 
местните данъци на територията на Община Смолян не бъде разгледан на заседанието 
на Общински съвет то следващата възможна дата за това ще бъде през януари 2019г. 
Измененията и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  
обнародвани в ДВ,бр.98 от 2018г. и приетите изменения в разпоредбите на Закона за 
местни данъци и такси,  влизат в  сила от 01.01.2019г. На основание чл.1, ал.3 от Закона 
за местни данъци и такси , когато до края на предходната година общинският съвет не 
е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се 
събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. 

 
II.  Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба№3 за определянето размера  на местните данъци на територията на Община 
Смолян, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ. 

 
Във връзка с изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  

обнародван в ДВ,бр.98 от 2018г. Приетите изменения в разпоредбите на Закона за местни 
данъци и такси, които влизат в  сила от 01.01.2019г. се налага изменение и допълнение на 
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разпоредбите от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Смолян, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, с цел тяхното унифициране с действащото 
законодателство. Текстовете от Наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с 
разпоредбите от по висока степен, за да се избегнат противоречия и несъответствия с 
приетите нови правни норми на Закона за местни данъци и такси.  

 
Променените разпоредби в Закона за местни данъци и такси са : 

1. Обединяване в една формула за определяне на данък върху превозни средства  и 
промяна в прилаганите облекчения за екологична категория . 

2. Уеднаквяване на подхода за облагане на пътни превозни средства с технически 
допустима маса до 3,5 тона.  

3. Нови ставки за данък недвижими имоти, които не са основно жилище, не са 
отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в 
курортни населени места. 

4. Определяне на по детайлно условията за ползването на отстъпка за основно жилище 
в случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище. 

5. Отпада изискването за деклариране на новопостроени сгради, подлежащи на 
въвеждане в експлоатация или на самостоятелни обекти в тях. Необходимите данни 
ще се предоставят на отдел местни данъци и такси от възложителя на строежа след 
завършване на сградата в груб строеж. 

6. Няма да се изисква подаване на данъчна декларация при промяна на обстоятелства 
имащи значение за определяне на данъка на имоти, изпълнени по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Промените 
ще се отразяват служебно на основание предоставена информация от Общинска 
администрация. 

7. Въз основа на предоставена информация от Служба по вписвания и автоматичен 
обмен на данни от нотариусите за прехвърлените, учредените или прекратени 
вещни права върху недвижими имоти и извършени сделки се определя годишния 
размер на данъка. 

8. При не подадена декларация от наследниците или заветниците след изтичане на 
съответните срокове, служебно се образува партида за наследеното имущество въз 
основа на данните налични в Общината и в регистъра на населението.  

 
 
 

 
Причини, които налагат приемането на нова Наредба № 3 за определяне размера 

на   местните данъци на територията на  Община Смолян, са следните: 
При изработването на проекта на Наредба № 3 за определяне размера на   местните 

данъци на територията на Община Смолян постигане на съответствия и избягване на 
противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местни данъци и такси. 
Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 
местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и 
освобождаване от заплащане на местни данъци на територията на общината. 

 
 Принцип на необходимост– необходимост от съответствие на подзаконовия 

нормативен акт (наредбата) със закони от по-висока степен.  
 
Принцип на обоснованост – с изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане обнародван в ДВ,бр.98 от 2018г. Приетите изменения в разпоредбите на 
Закона за местни данъци и такси и актуализирането на съществуващите ще допринесе за 
повишаване на приходната част на бюджета на община Смолян.    



                                                     

3 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 
предварителните оценки на въздействието на проекта на Наредба № 3 за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Смолян са публикувани на интернет 
страницата на Община Смолян за навременно информиране и предоставяне на становища и 
предложения от заинтересованите групи.  

 
Принцип на съгласуваност – проектът на Наредба № 3 за определяне размера на   

местните данъци на територията на  Община Смолян с мотивите, чрез интернет страницата 
на Община Смолян, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат 
взети предвид направените в хода на обсъждането становища и предложения.  

 
Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност -  

администрирането на местните данъци се извършва от експертите и специалистите на 
общинска и районни администрации, както и от структурните звена на Община Смолян, при 
спазване на изискванията на наредбата.  

 
III.  Цел на Наредбата  
Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на             

Наредба № 3 за определяне размера на   местните данъци на територията на  Община Смолян в 
съответствие с нормативни актове от по-висша степен,  въвеждане на ставки, продиктувани от 
изменение на относимата нормативна уредба.  

 
Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 
За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни 

средства. 
 
IV.  Очаквани резултати 
Прецизиране на нормативната уредба с местно значение 

 
 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганата  Наредба № 3 за определяне размера на   местните данъци на територията 

на  Община Смолян е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 
тези на европейското законодателство. 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) са извършени 
предварителна и частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен 
акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт – Наредба № 3 за определяне размера на   
местните данъци на територията на  Община Смолян е публикуван на официалната страница 
на Община Смолян. 

С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената 
консултация. 

В рамките на законовия 14 дневен срок за обществени консултации ще бъдат взети 
предвид предложенията и становищата по проекта на Наредба № 3 за определяне размера 
на   местните данъци на територията на  Община Смолян, като същите ще бъдат публикувани 
на интернет страницата на общината в предвидения от закона срок. Публикуваната справка 
ще отразява постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения, като 
същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта на Общински съвет –
Смолян.  
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Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от 
Конституцията на Република България, чл.1, ал. 1, ал.2, чл. 11, ал. 3, чл. 19, чл. 20, чл. 26 и 
чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК.  

 
Фактически основания: привеждане на местната нормативна уредба в съответствие с 

нормативни актове от по-висша степен, както и с новоприети такива, въвеждане на нови 
ставки, продиктувани от изменение на относимата нормативна уредба и структурни промени в 
Община Смолян. Необходимост от разширяване  обхвата на администрирането на местните 
данъци от общинска администрация на Община Смолян на физически и юридически лица с 
цел задоволяване на обществените потребности и подобряване на работата по прилагането на 
наредбата.  

 
Период за консултация от 26.11.2018г. до 10.12.2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 


