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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМАЛЯН – приета с решение 
351/15.10.2009., изм. и доп. с Решение № 594/26.01.2011 г., изм. и доп. с 
Решение № 26/29.12.2011 г., изм. и доп. с Решение № 251/21.12.2012г.,  
изм. и доп. с Решение № 548/19.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 
27/18.12.2015 г., изм. и доп. с Решение №279/20.10.2016г., изменено с 
Решение №319/18.11.2016г. 
 
 
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 

Промените в Закона за местни данъци и такси от.01.01.2015г. не са отразени в 
Наредбата №3 за определяне размера на местни данъци и се правят следните промени: 

 
1. На основание  чл.54 ал.1 от Закона за местните данъци и такси  размера на 

данъка се определя от служител на общинска администрация въз основа на 
данни от регистъра на пътни превозни средства поддържан от Министерство на 
вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

2.  На основание   чл.54 ал.3 : Алинея 1 не се прилага когато: 
- Пътното превозно средство е придобито по наследство 
- Пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице. 
- Собственика/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес съответно седалище на територията на страната. 
- Са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък. 
- Са на налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключения на 

данъчно облекчение по чл.59, ал.2 и ал.3 , когато в регистъра има данни за 
екологичната категория на превозното средство. 

3. На основание  чл.28 ал.1 и ал.2 от Закона за местни данъци и такси  
- Данъкът върху недвижими имоти се плаща на две равни вноски в следните 

срокове : до 30 юни и до 31 октомври на годината. 
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- На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто 
- На основание на чл. 60 ал.1 от Закона за местни данъци и такси 
- Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове : до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължим. На 
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

Определеният размер на туристическия данък в Община Смолян е един от най-
ниските в страната. При анализ на приходната част на бюджета се установи, че 
събирането на този данък е в размер на : 

-  70 601 лв. през 2013 г. при   ставка за села от 0.20 лв. за нощувка, ставка за 
гр.Смолян 0,40лв. за нощувка,ставка за к.к. Пампорово 0,50лв. за нощувка 

- 59 261 лв. през 2014 г. при   ставка за села от 0.20 лв. за нощувка, ставка за 
гр.Смолян 0,40лв. за нощувка,ставка за к.к. Пампорово 0,50лв. за нощувка 

 
-  69 621 лв. през 2015 г. при   ставка за села от 0.20 лв. за нощувка, ставка за 

гр.Смолян 0,40лв. за нощувка,ставка за к.к. Пампорово 0,50лв. за нощувка 
-  84 214 лв. през 2016 г. при   ставка за села от 0.20 лв. за нощувка, ставка за 

гр.Смолян 0,40лв. за нощувка,ставка за к.к. Пампорово 0,50лв. за нощувка 
 

Развитието на туризма е  приоритет на местната власт за утвърждаване  на 
Община Смолян като привлекателна туристическа дестинация през последните години 
и бележи ръст. Приходите от туристическия данък са недостатъчни за осигуряване 
финансирането на Програми за развитие на туризма в Община Смолян и 
популяризирането и  като туристическа дестинация - поддържане на инфраструктурата, 
обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища 
довеждащи до  туристически обекти; поддръжка на туристически обекти и атракции, 
общинска собственост.  

При допустима горна граница за туристически данък в ЗМДТ – 3 лв., 
предложението е туристическия данък считано от 01.01.2018 г. да стане:  

За средства за подслон и места за настаняване в к.к. Пампорово 1,2,3,4,5, звезди  
-  0,80 лв. за нощувка.  

За средства за подслон и места за настаняване в гр.Смолян 1,2,3,4,5, звезди  – 
0,60лв. за нощувка 

За средства за подслон и места за настаняване в останали населени 
места1,2,3,4,5, звезди  – 0,40лв. за нощувка. 

 
ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА  
 
Целта на приемането на настоящите промени е осигуряване на финансови 

средства в общинския бюджет за 2018г., изпълнение на поставените цели и постигане 
на заложените очаквани резултати от това. 

 
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

НАРЕДБАТА. 
 
За прилагане на измененията в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Смолян, не е необходима разходване на бюджетни 
средства. 
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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. 
 


