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ДОКЛАД С МОТИВИ, ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА И ПОСЛЕДВАЩА  ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

 НА НАРЕДБА № 2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

I. Обосновка за конкретната необходимост от  изменение и допълнение на Наредба № 

2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Смолян 

 

  С Решение № 53/30.12.2019г.  от Общинския съвет - Смолян е  посочената наредба. В 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) възлага на общинският съвет да приеме 

наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на съответната община и привеждане на същата в съответствие с нормативни 

актове от по-висока степен. Като в тази връзка се налага изменение и допълнение на приетата 

наредба с новоприети законови норми от националното ни законодателство и  постъпили 

предложения актуализиране на сега съществуващите цени на услуги.  

 

I.  С изменение на Закона за автомобилните превози (ЗАП) се налага изменение и 

допълнение  на посочената наредба и превеждането  в съответствие със закон от по висша 

степен.   С изменението на чл.12, ал.2 от ЗАП с ДВ, бр. 60 от 2020 г. от 1.01.2021 г. се възлага  

удостоверенията за регистрация  на таксиметров превоз на пътници да се издават от кметовете 

на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на 

търговеца.  С  посочения брой на ДВ е изменен и чл.24г, ал. 1, като определя превозите с 

атракционна цел се извършват от търговци, регистрирани по Търговския закон и вписани в 

базата данни на общината, където ще се извършва превозът, като определя кметовете на 

общини да създават и поддържат база данни и вписват превозните средства и лицата, които 

извършват превози с атракционна цел на територията на съответната община. Определя се 

срок за  подаване на заявление, не по-рано от 7 дни преди датата на започване на дейността.  

С оглед на което се налага изменение и допълнение  на посочената Наредба №2 и  Приложение 

№ 5 към Раздел IV  - Административни услуги „Транспорт туризъм и реклама“, към нея по 

следния начин: 

1. В чл. 45 се добавя нова ал. 7 със следното съдържание: “За предоставяне на услугите по 

приложение № 5 към Раздел IV  - административни услуги „транспорт туризъм и 

реклама“ , срока за извършване на услугите от т. 1 до т. 1.6 и т. 22 е четиринадесет 

работни дни“. 

2.  В Приложение №5 се добавят следните  услуги и такси, като се променя по следния 

начин: 
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- т.1. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници – 100 лв. 

- т.1.1. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство – 10 лв. 

- т.1.2. Продължаване срока на удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници –100 лв 

- т. 1.3. Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация  за извършване на 

таксиметров превоз на пътници – 10 лв. 

- т. 1.4. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за автомобили 

на една кола за текущата година – 20 лв.  

- т.1.5. Издаване на дубликат на  разрешение за таксиметров превоз на пътници за 

автомобили на една кола за текущата година. 10 лв.  

- т. 1.6. Холограмни стикери на една кола за текуща година – 10 лв. 

 

2. Добавят се нови  точки:  

- т. 22 – Издаване на разрешително за осъществяване на превоз с атракционна цел 

–  50 лв. зимен сезон  /ноември – април/ и 70 лв. летен сезон /май – октомври/.  

- т. 23 Издаване на разрешително за осъществяване на превоз с туристическо 

атракционно влакче по маршрути с утвърдена транспортна схема  - 70 лв. 

            Таксите към Раздел IV  - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ 

И РЕКЛАМА“.  

 II. В Приложение №2,  се правият следните промени:  

1.  В Раздел VІ. „За продажба от лек автомобил“  от 10 лева на ден се определя месечна  

цена за продажба от лек автомобил възлизаща на 50 лв. на месец.  

2. В раздел VІІ. „За продажба от товарен автомобил или ремарке“  от 15 лв. на ден се 

определя месечна цена от 70 лв. на месец.   

3. В раздел ІХ. „Поземлени имоти за поставяне на рекламни съоръжения“,  се променя по 

следния начин: 

- т. 9.1,  I –ва зона – до 3 кв.м. 50 лв. на месец.  

- т. 9.2. останали зони, 30 лв. на месец. 

- т. 9.3. І-ва зона – от 3 до 5 кв.м. 100 лв. на месец,  

- т. 9.4. останали зони 50 лв. на месец ,  

- т. 9.5. І-ва зона – над 5 кв.м. 200лв. на месец,  

- т. 9.6. останали зони 150 лв. на месец.  

4. В раздел X „Съоръжения, подпорни стени, стени на сгради общинска собственост и 

други за поставяне на рекламни съоръжения“  

- В т. 10.1. I ва зона 15 лв. на месец,  

- т. 10.2. останали зони 8 лв. на месец.   

Към всяка такса се добавя думата „едностранно“.  

5. В Раздел ХІIІ. „За определяне на месечния наем на един квадратен метър при 

отдаване под наем на общински имоти без ДДС“  
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- В т. 1.2. Продажба на луксозни стоки, алкохолни напитки, тютюневи изделия, 

парфюмерия, цветя и др. се добавят думите „вестници и списания и др.“  

- Добавя и нова точка 3.17. колонка за електромобили – 25 лв. за кв.м.   

ІIІ. В раздел I „Такси, които се заплащат за техническите услуги, които се извършват 

от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, 

архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните 

територии“,  в  Приложение №4 се изменя по следния начин: 

- В т.6.1 Копия от планове до формат А3 със заверка За цветно копие + 50 % 

таксата за обикновена услуга се намаля от 15 лв. на 1.00 лв.  

- В раздел II в приложение № 4 се променя и т. 3.8а Одобряване  план за 

безопасност и здраве (ПБЗ)  50 лв. на месец.  

- В т. 3.8а раздел II, Одобряване  план за безопасност и здраве (ПБЗ), 50лв. т. 3.8б    

Одобряване  план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) 50 лв.  

- В раздел III. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ“ в т.1. За издаване на Декларация по чл. 199 от Закона за 

устройство на територията за един брой – 50 лв. т.2. Издаване на удостоверение 

за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска (1988 - Уникален 

идентификатор в Регистъра на услугите) : 

 Обикновенна - 30 лв. 

 Бърза – 40 лв. 

 Експресна – 50 лв. 

- В т. 3 Издаване на удостоверение за наличие или липса  на съставен акт за 

общинска собственост (2078 - Уникален идентификатор в Регистъра на 

услугите): 

 Обикновенна - 30 лв. 

 Бърза – 40 лв. 

 Експресна – 50 лв. 

- В т. 4 „Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на 

удостоверение (2105 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) – 15 

лв. 

- В т. 5 Обработване на Заявление – декларация за обстоятелствена проверка 

(2878 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) - 75 лв.  

- В т. 8. Справки по актови книги и издаване на заверени копие от документи, 

относно общинска собственост (2095 - Уникален идентификатор в Регистъра 

на услугите) : 

 Обикновенна – 14 дни,  5 лв./стр. 

 Бърза – 7 дни,  7.50 лв./стр 

 Експресна – 2 дни, 10 лв./стр.  

IV. Раздел VI. ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ , т. 10 за продажба на 

общински имот по ЗОС – 100 лв.  

- В т. 15.2. Такса за депониране и обработване на строителни и производствени 

отпадъци, както следва:  
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 от общини в обхвата на Регионалното сдружение от територията на гр. Смолян и 

селата, срок – 30 дни – 30 лв. /тон крайна цена. 

 за всички останали, извън цитираните (от общини извън обхвата на Регионалното 

сдружение), срок –  30 дни – 30 лв./ тон крайна цена.   

 т. 16.2. Парична гаранция за нарушаване на трайни настилки, която се 

възстановява при качествено изпълнение на настилката, удостоверено с протокол 

между  Общината и Изпълнителя в 6 месечен срок, срок – 7 дни , таксата се 

променя на 40 лв./м2  ,  

 т. 16.3. Парична гаранция за нарушаване на нетрайни настилки, която се 

възстановява при качествено изпълнение на настилката, удостоверено с протокол 

между Общината и Изпълнителя в 6-месечен срок, срок – 7 дни таксата се променя 

на 20 лв./м2 .  

- В раздел: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „СОСКОВЧЕТО“, 

приложение № 6,   

 В т. 1 Такса за преминаване Екопътека „Каньона на водопадите“ се заменя думата 

„преминаване“ с думата „посещение“.   

- В РЕГИОНАЛНА БИБИЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – СМОЛЯН се правят 

следните промени:  

 Такси на услугите в Регионална библиотека „Николай Вранчев”- Смолян се променя:  

като се добавя  следния текст: т. 1.1. „Основните библиотечни услуги се предоставят 

безвъзмездно“ т. 1.2 Издаване на карта за легитимация на потребители с индивидуален 

баркод -3,00 лв.  Добавя се и т.10.3. Подготовка и изнасяне на библиотечен урок /беседа/ – 10 

лв. В т. 6 се добавя Сканиране на снимка – 1 бр., Сканиране на текст – 1 бр. В т.7 

Компютърна разпечатка на библиографска информация – 1 стр. В т. 8 се правят промени на 

цените за следните услуги: Ксерокс услуги А4 едностранно 0,10 лв./стр. А4 двустранно 0,15 

лв./стр. А3 едностранно 0,20 лв./стр. А3 двустранно 0,30 лв./стр. 

                

  Изменя се  заявление – декларация към приложение №1 по чл.22, ал.1, т.2, като се 

премахва т.1 Контейнер тип бобър с 1,1 куб.м……брой. и т.2 Кофа тип 0,473 куб.м……брой. 

- отпада 

  

На следващо място се прави промяна в приложение № 1 както следва: Раздел I  

Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху данъчната 

оценка, в т.ч.: Размер на промила  2021 за Физически лица и юридически лица за жилищни 

имоти, пропорционално върху данъчната оценка, в т.ч.:  се променя на  общо 5,1‰ , т.1 – 2 ‰, 

т.2 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депата за битови отпадъци или други инсталации се добавя и текст включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 1.4 ‰, т. 3 – 1.7 ‰,  

Размер на промила  2021 за  Физически лица и юридически лица за нежилищни имоти, 

пропорционално върху данъчната оценка за физически лица, и пропорционално върху по-

високата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност за юридическите лица, т.ч.:  

се променя на общо 5.6‰, т.1 – 2,16‰, т.2 . проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации се 

добавя и текст: включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 
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отпадъците; – 1,54‰, т. 3 – 1,9‰.  В раздел II . ЗА СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА, РАЙКОВСКИ 

ЛИВАДИ И ХАЙДУШКИ ПОЛЯНИ се добавя текст и други населени места от общината. 

Размер на промила  2021 за  Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, 

пропорционално върху данъчната оценка, в т.ч.: се променя на общо 4.6‰. В т.1 – 1,72‰,  т.2 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации се добавя текст  включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 1,22‰ , т. 3 – 1,66‰.  Размер на промила  

2021 за Физически и юридически лица за нежилищни имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка за физически лица, и пропорционално върху по-високата стойност между 

данъчната оценка и отчетната стойност за юридическите лица , в т.ч.: се променя на общо 

5,1‰, т.1 – 1,94‰, т. 2 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации се добавя и текст 
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците –  1,4‰, т. 3 

– 1,76‰. В раздел III ЗА ГРАД СМОЛЯН И ДРУГИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА, 

отпада текста „и другите населени места от общината“. Размер на промила  2021 за  Физически 

лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка, в т.ч.: 

се променя на общо 4,1‰. В т. 2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации се 

добавя и текст включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците; – 1,05‰, т. 3 – 1,55‰. Размер на промила  2021 за Физически и юридически лица 

за нежилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка за физически лица, и 

пропорционално върху по-високата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност 

за юридическите лица , в т.ч.: се променя на общо 4.6‰, т. 1 – 1,72‰, В т. 2 проучване, 

проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации се добавя текст включително отчисленията по чл. 60 

и 64 от Закона за управление на отпадъците; – 1,22‰, т. 3 – 1,66‰. Раздел ЗА ЖИЛИЩНИ И 

НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ С УСТАНОВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪДОВЕ, НА 

БАЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ „ПРИЛОЖЕНИЕ № 1“ за ползване на 1 

контейнер „Бобър” – годишно, цена 4 500 лв. 

В представения проект са съобразени постъпилите предложения от  административните 

звена на общината за актуализиране на предлаганите административни услугите. Същите са 

съобразени с Регистъра на услугите  предоставяни от Министерски съвет с уникалния 

идентификатор. Направени са актуализации и Раздел IV  - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

„ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ И РЕКЛАМА“. Раздел VІ. ЗА ПРОДАЖБА ОТ ЛЕК АВТОМОБИЛ. 

Раздел VІІ ЗА ПРОДАЖБА ОТ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ИЛИ РЕМАРКЕ. Раздел ІХ. 

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. Раздел X 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОДПОРНИ СТЕНИ, СТЕНИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

И ДРУГИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. Раздел ХІIІ. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ НА ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЗ ДДС 

Раздел I ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ 

ИЗВЪРШВАТ ОТ ОБЩИНАТА И ОБХВАЩАТ ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО, АРХИТЕКТУРАТА, 

СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, КАДАСТЪРА В СЕЛИЩНИТЕ И 

ИЗВЪНСЕЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ. Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ . Раздел VI. ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. 

Раздел: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „СОСКОВЧЕТО“  
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Предлаганите такси са съобразени с материално-техническите  и административни 

разходи, които общината би извършвала за предоставяне на услугите. Предложеният проект  

на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не 

противоречи на нормативни актове от по-висока степен. 

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 „Без действие и не приемане на изменение и допълнение на 

посочената наредба”.   Предвижда  несъответствие на подзаконовия нормативен акт със Закона 

Автомобилните превози и Закона за местните данъци и такси. 

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

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

степен. Уреждане издаване на удостоверенията за регистрация на таксиметровия превоз от 

01.01.2021г. от кмета на съответната община или от оправомощени от него длъжностни лица 

по адреса на управлението на търговеца. Възстановяване на разходите на общината по 

предоставяне на услуги и създаване на условия за разширяване на предлаганите на 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. 

4. Въздейства подзаконовия нормативен акт на жителите на община Смолян. 

 Промяна-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 промяната на наредбата ще се извърши последваща оценката 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 изменение и допълнение на посочената наредбата. 

Оценка на въздействието, ще се публикува на интернет страницата на общината  в срок до 30 

дни от изготвянето й. 

 

I.  Основни принципи, които налагат приемането на промените в Наредба № 2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Смолян. 

При изработването на проекта на Наредба № 2 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян са спазени принципите 
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на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност.  

Принцип на необходимост – необходимост от съответствие на подзаконовия 

нормативен акт (наредбата) със закони от по-висока степен. Създаване на условия за частично 

възстановяване на  разходите на общината по предоставянето на определени услуги. 

Принцип на обоснованост – изменение и допълнение на  Закон за автомобилните 

превози, Закон за местните данъци и такси, въвеждането на нови услуги и актуализирането на 

съществуващите ще допринесе до регулиране на издаваните удостоверение за таксиметровия 

превоз, възстановяване на направените разходи по предоставянето на дадената услуга, 

повишаване на приходната част на бюджета на общината.  

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите са 

публикувани на интернет страницата на Община Смолян за навременно информиране и 

предоставяне на становища и предложения от заинтересованите групи.  

Принцип на съгласуваност – 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 - предоставянето и 

администрирането на услугите 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 № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Смолян в съответствие с нормативни актове от по-висша степен, както 

и с новоприети такива, въвеждане на нови цени на услуги, продиктувани от изменение на 

действаща нормативна уредба, необходимост от разширяване на обхвата на услугите, 

предоставяни чрез  задължителната законова норма  с чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните 

превози, както и възстановяване на направените разходи от Община Смолян по предоставянето 

на дадената услугата. Постигане на принципа на справедливост при определяне на някои 

видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставяне. 

 

III. 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 със закон от по-висока степен, 

с които се възлагат задължения за извършване на дадени услуги  и определяне на съответната 

цена или такса за тях. Постигане на баланс между направените разходи от Община Смолян по 

предоставянето на услугата и възстановяване на направените разходи. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
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Предлаганото изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Смолян е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт – Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Смолян е 

публикуван на официалната страница на Община Смолян. В рамките на законоустановения 

30 дневен срок за обществени консултации ще бъдат взети предвид предложенията и 

становищата по проекта на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Смолян.  

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 във връзка с 

чл. 9 от ЗМДТ, чл.12, ал. 2 от Закон за автомобилните превози, 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 цени 

на услуги, продиктувани от изменение на относимата нормативна уредба и структурни промени 

в Община Смолян, необходимост от разширяване на обхвата на услугите, предоставяни от 

общинска администрация и разпоредители с бюджетни кредити на територията на Община 

Смолян на физически и юридически лица с цел задоволяване на обществените потребности и 

подобряване на работата по прилагането на наредбата. Постигане в по-пълна степен на 

принципа на справедливост при определяне на някои видове цени на услуги и оптимизиране 

на административния процес по предоставяне.  

 

 

Вносител:…………….. 

Николай Мелемов 

/Кмет на община Смолян/ 


