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НАРЕДБА №2 За изменение и допълнение на наредбата за 
определянето и  администрирането на местните такси и цени на 
услуги в Община Смолян Приета с Решение № 29/18.12.2015 г., Изм. и доп. 
с Решение № 327/16.12.2016 г. - изменено с Решение № 349/25.01.2017г. на 
Общински съвет град Смолян, Изм. с Решение 214/08.06.2017 г. на 
Административен съд – Смолян, Изм. с Решение 336/09.10.2017 г. на 
Административен съд – Смолян   
 
 
Вносител: Кмет на Община Смолян  
          ПРОЕКТ 
 
  

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от 
Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на 
вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да 
депозират писмено предложения, да изразят мнения  и препоръки по проекта на е-mail: 
obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на 
работното време от 8.00часа до 17.00 часа.  

 
 
 
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА  
 

Общината като основна административно-териториална единица със своя 
собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена 
инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства. 

Местната власт като цяло има също така редица отговорности и задължения, в т.ч.: 
- Развитие на територията като среда за живота на човека; 
- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски транспорт, 

водоснабдяване и канализация, улично осветление,  електронни и други комуникации; 
- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите 

(детски ясли, градини, училища); 
- Грижи за хората от третата възраст; 
- Грижи за хората в неравностойно положение; 
- Осигуряване на устойчива градска среда и други. 
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те да 

бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс. 
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да 

бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни 
отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни 
отговорности. Приходите трябва да  нарастват с темповете, с които нарастват местните 
разходни задължения . 
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Повечето местни такси не са променяни като размер от 2012г. до момента, но 
нарастващите нужди на общността налагат вземане на решение за повишаване на някои 
местни такси. 

 
 

 Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на 
следните принципи: 

             - Възстановяване на пълните разходи на общинска администрация по предоставяне 
на услугата; 

             - 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. 

 
 
Причини които налагат изменение и допълнение на Наредба №2 За определянето и  

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян са настъпили  
промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното 
образование,  Решения на Административен съд гр.Смолян № 214/08.06.2017г. и Решение № 
336/09.10.2017г. 

 
ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА 
 

 Установяване на законосъобразни и целесъобразни процедури при упражняване на 
действията и правомощията на администрацията при определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Смолян. 
 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 
НАРЕДБАТА. 

 
За предлаганите изменения в Наредбата за определяне размера на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Смолян, не е необходимо разходване на бюджетни 
средства. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 
 
Резултатите които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата 

се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите  
  
АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПИЙСКИЯ СЪЮЗ. 
 
 Предлаганите промени в Наредбата за определянето на местните данъци на 
територията на Община Смолян, не противоречат на норми от по висока йерархия  и на 
европейското законодателство. 
 


