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ОТНОСНО:  Привеждане  строежа на приетите от Общински съвет - Смолян 

наредби в съответствие  с чл.24 ал.2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за 

прилагане на Закона за нормативните актове 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На основание  чл.8 от Закона за нормативните актове , Общински съвет- Смолян 

издава наредби, с които урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

 Съгласно 24 ал.2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 

нормативните актове наредбите имат номера. 

 При направена справка се  установи, че освен Наредба № 1 за осигуряването на 

обществения ред на територията на Община Смолян,приета с решение на ОбСъвет - Смолян  №  

64/18.02.2016 г. всички останали наредби са без номера. 

 Намирам за необходимо строежа на наредбите да бъде приведен в съответствие с 

нормативно установеното изискване и това може да стане  чрез изменение и допълнение  на 

решенията , с които са приети наредбите, чрез добавяне на съответна номерация . 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, предлагам, Общински 

съвет- Смолян да приеме следното: 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

1. Изменя и допълва решение № 29/ 18.12. 2015 г. на Обсъвет- Смолян, с което е 

приета  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги в Община Смолян , като в заглавието на наредбата  добавя „№ 2“ 

2. Изменя и допълва решение № 351 / 15.10.2009 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Смолян , като в заглавието на наредбата  добавя „№ 3“ 



3.  Изменя и допълва решение № 666/11.05.2011 г.,на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско 

имущество, като в заглавието на наредбата добавя „№ 4“ 

4. Изменя и допълва решение № 203/ 25.02.2005 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и продажба на жилища – общинска собственост, като в заглавието на наредбата 

добавя „№ 5“ 

5.  Изменя и допълва  решение № 247/ 01.09.2016 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

общинските детски градини на територията на Община Смолян , като в заглавието на 

наредбата добавя „№ 6“ 

6. Изменя и допълва решение № 280/ 20.10. 2016 г.на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община 

Смолян , като в заглавието на наредбата добавя „№ 7“ 

7. Изменя и допълва решение  № 1130 / 10.09.2015 г.на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за създаване и функциониране на обществени съвети в Община Смолян, като 

в заглавието на наредбата добавя „№ 8“ 

8. Изменя и допълва решение  № 711/ 27.06.2014 г. на Общински съвет- Смолян, с което е 

приета Наредба за управление на отпадъците в Община Смолян  , като в заглавието на 

наредбата добавя „№ 9“ 

9. Изменя и допълва решение № 630/ 20.03.2014 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя „№ 10“ 

10.  Изменя и допълва решение № 533/ 21.11.2013 г.на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за 

финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти  на организации с 

дейност в сферата на младежките дейности, като в заглавието на наредбата добавя   

„№ 11“ 

11.  Изменя и допълва решение № 436/ 25.07.2013 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните 

клубове в Община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя „№ 12“ 

12.  Изменя и допълва решение № 405/ 27.06.2013 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни 

строежи или части от тях от Община Смолян , като в заглавието на наредбата добавя      

„№ 13“ 

13.  Изменя и допълва решение № 145/ 19.07.2012 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на 

кучетата на територията на Община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя        

„№ 14“ 

14.  Изменя и допълва решение № 145/19.07. 2012 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на 

кучетата на територията на Община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя                  

„№ 15“ 

15.  Изменя и допълва решение № 144/ 19.07.2012 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие и общински предприятия , като в заглавието 

на наредбата добавя „№ 16“ 



16.  Изменя и допълва решение № 706/ 23.06.2011 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по  чл.56 от ЗУТ, за 

рекламите, информационните и монументално – декоративни елементи и за 

рекламната дейност на територията на Община Смолян, като в заглавието на 

наредбата добавя „№ 17“ 

17. Изменя и допълва решение № 116/30.07.2008г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване, 

ремонтиране, преобразуване, заздравяване, обезопасяване, хигиенизиране и 

естетезиране на строежи или части от тях от органите на Община Смолян , като в 

заглавието на наредбата добавя „№ 18“  

18. Изменя и допълва решение № 115/30.07.2008 г.на ОбСъвет- Смолян, с което е приета  

Наредба за управление на общинските пътища в Община Смолян, като в заглавието на 

наредбата  добавя „№ 19“ 

19.  Изменя и допълва решение № 94/26.06.2008 г- на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Смолян , като в 

заглавието на наредбата добавя „№ 20“ 

20. Изменя и допълва решение № 649/ 28.06.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за управление на Община Смолян при бедствия и аварии , като в заглавието 

на наредбата добавя „№ 21“ 

21. Изменя и допълва решение № 638/ 08.06.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за устройство и управление на гробищните паркове на Община Смолян, като 

в заглавието на наредбата добавя „№ 22“ 

22. Изменя и допълва решение № 593/24.07.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по 

Закона за общинския дълг , като в заглавието на наредбата добавя „№ 23“ 

23.  Изменя и допълва решение № 549/ 29.01.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за съхранение на ландшафта при управление на земните маси на 

територията на Община Смолян , като в заглавието на наредбата добавя „№ 24“ 

24. Изменя и допълва решение № 294/ 24.09.2001 г.- на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за предоставяне на общински концесии , като в заглавието на наредбата 

добавя „№ 25“ 

25. Изменя и допълва решение № 123/ 07.06.2000г. на ОбСъвет- Смолян, с което е приета 

Наредба за организацията и управлението на общинските пазари на територията на 

Община Смолян , като в заглавието на наредбата добавя „№ 26“ 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ : 

 

 

 

 

 


