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ДОКЛАД С МОТИВИ, ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА 

НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПО ПРИЕМАНЕ НА 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 30 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 срокът за предложения и 

становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по 

кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините 
в мотивите, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-

кратък от 30 дни. 

 

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 са следните: 

 

Един от основния приходоизточник в бюджета на общината е данък върху 

превозните средства. С изменение в Закона за местни данъци и такси ДВ, бр. 98 от 

27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019г. изцяло се промени концепцията за определяне на 

данъка, по формула, включваща два компонента: имуществен и екологичен. 

Екологичният коефициент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и 

представлява коригиращ коефициент, които отразява екологичната категория на 

автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове /Без 

екологична категория, Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6/. Идеята за промяната е основана на 

„замърсителят плаща“ или въвеждане на данъчни облекчения за собствениците на 

автомобили, които съответстват на високите екологични стандарти и утежнения за тези, 

които не съответстват на такива и замърсяват околната среда повече. 

В Община Смолян се направиха необходимите корекции по новата формула за 

определяне на данъка, включваща двата компонента. В правомощията на общински 

съвет е да определи имуществения компонент в едната част – стойността на данъка в 

зависимост от мощността на двигателя и екологичния компонент. Втората част от 

имуществения компонент е определен от законодателя, без право на общинските съвети 
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да гласуват неговия размер. Към настоящия момент в общината, екологичният 

компонент е с най-ниски стойности, което считаме, че не отговаря в достатъчна степен 

на изцяло новата концепция за определяне на данъка. Имайки предвид мотивите на 

законодателя за въвеждане на екологичния компонент и за постигане на по-голям 

екологичен ефект, размерът на коефициентите за екологична категория следва да бъдат 

променяни поетапно във времето. Промяната, която предлагаме ще засегне най-вече тези 

автомобили, които са без екологична категория, с Евро 1 и Евро 2, като предложението 

за промяна на  коефициентите е както следва: 

Без екологична категория Евро 1 и Евро 2 – 1,30 

Евро 3 – 1,10 

Евро 4 – 0,90 

Евро 5 -  0,70 

Евро 6 – 0,50 

 

Как това ще се отрази на съответните леки и товарни автомобили до 3,5 t: 

Киловати Години Евро Данък 2019 Данък 2020 

42 19 без 15.71 18.56 

56 25 без 36.59 43,24 

70 15 Евро 3 49.14 54.05 

75 13 Евро 4 85.80 96.52 

111 14 Евро 4 141.99 159.74 

125 19 без 169.12 199.87 

132 15 Евро 3 211.07 232.17 

160 17 без 281.60 332.80 

 

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. 

 

ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 

1. Идентифициране на заинтересованите лица – обхваща физически и 

юридически лица на територията на община Смолян. 

2. Варианти за действия: 

  а) Вариант за действие №1 „Бездействие и отхвърляне на новата наредба”. 

Предвижда несъответствие на подзаконовия нормативен акт със закон от по-висока 

степен (ЗМДТ). 

  б) Вариант за действие №2 „Приемане на наредбата”. 

Привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт със закон от по-висока 

степен. Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услуги и създаване 

на условия за разширяване на предлаганите такива, както и повишаване на тяхното 

качество чрез постигане на по-голяма справедливост при определяне заплащането на 

таксите. 

3. Потенциални рискове. 

Конкретни рискове не се очакват в случай, че се реализира вариант 2б. 
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4. Въздействие на подзаконовия нормативен акт върху жителите на община 

Смолян. 

Проекто-наредбата предвижда положително въздействие чрез конкретизиране на 

всеки отделен вид услуга, заплащане на реалната цена на предоставената услуга, кратки 

срокове за предоставянето, служебно снабдяване на информация, находяща се в 

общината. 

5. Проектът на подзаконов нормативен акт не изисква цялостна предварителна 

оценка за въздействие. 

6. Приемането на нормативния акт не произтича от правото на Европейския съюз. 

 След приемането на нова наредба ще се извърши последваща оценка на 

въздействието за разрешаване на съществуващи проблеми от гледна точка на разходите, 

ползите и рисковете свързани с тях. Община Смолян, в чиято компетентност е 

изпълнението на нормативния акт ще извърши оценка на въздействието на подзаконовия 

нормативен акт в срок от 5 години след влизането в сила на новата наредба. Оценка на 

въздействието ще се публикува на интернет страницата на общината в срок до 30 дни от 

изготвянето й. 

 Принцип на необходимост – необходимост от съответствие на подзаконовия 

нормативен акт (наредбата) със закони от по-висока степен.  

Принцип на обоснованост – с предложените промени на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Смолян, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 

от ЗМДТ се цели повишаване на собствените приходи в бюджета на Община Смолян.  

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.  

II. 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 относимата нормативна уредба.  

 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 

III. Очаквани резултати 

Повишаване на собствените приходи в бюджета на Община Смолян. 

IV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
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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 30 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.  

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 19.11.2019г. до 19.12.2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


