
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществено обсъждане на промяна на  

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община 

Смолян. 

№ начин на 

получаване на 

предложението/ 

 

предложения 

приети/ 

неприети 

 

мотиви 

 

1. 

 

В деловодството 

на община 

Смолян с вх. № 

ДЛ010169/01.12. 

2020г. 

  

Предлага се в 

проекта на промяна в 

наредбата в Приложение № 

5, Раздел V „Други 

административни услуги“ 

нова точка 1.1 

„Предоставяне на 

информация от 

обществения сектор за 

повторно използване“, а в 

секция „Цена в лева, без 

ДДС“ да се добави: 

„Таксата за Предоставяне 

на информация от 

обществения сектор за 

повторно използване е 

съгласно тарифа приета 

от МС определена със 

Заповед на министъра на 

финансите, издадена на 

основание чл. 20, ал. 2 от 

ЗДОИ“. 

 

 

  

 

Предложен

ието  се 

приема 

 

По отношение на така 

направеното предложение 

същото следва да се приеме 

поради това, че в посочения 

раздел V „Други 

административни услуги“ нова 

точка 1.1 „Предоставяне на 

информация от обществения 

сектор за повторно използване“, 

а в секция „Цена в лева, без 

ДДС“ липсва конкретизиране на  

каква е таксата по отношение на 

предоставяната за повторно 

използване информация.  

В тази връзка  следва да се  

направи допълнително 

уточнение, че предоставяне на 

информация от обществения 

сектор за повторно използване“, 

а в секция „Цена в лева, без 

ДДС“ да се добави: „Таксата за 

Предоставяне на информация от 

обществения сектор за повторно 

използване е съгласно тарифа 

приета от МС определена със 

Заповед на министъра на 

финансите, издадена на 

основание чл. 20, ал. 2 от 

ЗДОИ“.  

 



2. В деловодството 

на община 

Смолян с вх. № 

ДЛ 010254 / 03. 

12. 2020 г. 

Предлага се промяна  

В Приложение №2 към 

проетонаредбата  Радел 

XVII да се промени и раздел 

XVIII  по следния начин: 
1.1 Цена за паркиране на 

паркинг собственост на 

общината ППС до 3,5т. 1.0 

лева на час. 6.00- лева на ден. 
1.2 Цена за Служебен 
абонамент за 
собственици, ползватели 
и/или наематели на 
нежилищни имоти 
търговци по смисъла на 
Търговския закон и лицата 
упражняващи свободни 
професии вписани в 
съответния регистър на 1 
бр. ППС до 3,5т. - 80,00 лв. 
на месец 

1.3. Цена за паркиране на 
паркинг определен за 
автомобили над 3,5т. и 
автобуси - 12,00 лева на 
денонощие 

1.4. Цена за индивидуално 
паркомясто на 1 бр. ППС 
до 3,5т. - 150,00 лева за 1 
/една/ календарна година 

1.5. Цена Индивидуално 
паркомясто на 1 бр. ППС 
до 3,5т. - 90,00 лева за 6 
/шест/ месеца. 

2. Разчертаване с боя и 
указан начин за 
подреждане на пътни 
превозни средства при 
паркиране и номериране на 
паркомясто - 15,00 лева 

2.1. Издаване на талон за 
индивидуално паркомясто 
за 1 бр. ППС до 3,5т. - 
15.00 лева 

2.2. Издаване на дубликат 
изгубен или унищожен 
талон за индивидуално 
паркомясто за 1 бр. ППС 
до 3,5т. - 10,00 лева 

2.3. Опресняване с боя на 
разчертано и номерирано 
паркомясто. - 10,00 лева 

XVIII.  Цена за наем на 

работно място  - бюро с 

ергономичен стол в споделено 

работно пространство 

намиращо се в сграда 

„журналиста“ 

Предложе

нието се 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на направеното 

предложение следва да се 

приеме тъй като Общинския 

съвет, определя цената за 

паркиране на местата общинска 

собственост, както и условията 

и реда за плащането и на 

основание чл. 99, ал.З  от Закона 

за движението по пътищата.  



 1.1 Цена наем на 

работно място на ден 

 15,00 лева 

1.2  Цена наем на 

работно място от 5 до 12 

дни 12,00 лева 

1.3 Цена за месечен 

пакет 160 лева 

1.4  Цена за 2 и повече 

месеци 120 лева/на 

месец 

3.  В деловодството 

на община 

Смолян с вх. № 

ДЛ010285/04.12. 

2020г. 

Предлага се промяна  

В Приложение № 5 „Такси 

за административни 

услуги и права“ Раздел I 

като се допълни като нова 

точка 24 услугата 

„Издаване на многоезично 

стандартно удостоверение 

по реда на Регламент (ЕС) 

2016/1191 - акт за раждане, 

акт за граждански брак, 

акт за смърт, брачна 

дееспособност, семейно 

положение и 

местоживеене/местопреби

ваване“. Таксата за 

услугата следва да бъде за 

обикновена – 6 лв., за бърза 

- 12,00 лв. и експресна 18,00 

лв. 

 

Предложе

нието се 

приема 

 

 По отношение на така 

направеното предложение 

същото следва да се приеме 

поради това, че от 16.02.2019 г. е 

влязъл в сила Регламент (ЕС) 

2016/1191 на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 юли 

2016 г. за насърчаване на 

свободното движение на 

гражданите чрез опростяване на 

изискванията за предоставяне на 

някои официални документи в 

Европейския съюз и за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

1024/2012. В тази връзка за 

Община Смолян възниква 

задължение за издаване на 

многоезични стандартни 

удостоверения. Като същите се 

прилагат към документите по 

гражданско състояние, издавани 

на основание чл. 88, ал. 1 от ЗГР 

и от регистъра на населението 

по Наредба № РД 02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения от регистъра на 

населението 

 

 

 

 

 



4. В деловодството 

на община 

Смолян с вх. № 

ДЛ010257 – 001 

/07.12.2020г. 

Предлага се промяна в 

Приложение №3 към 

проетонаредбата да се 

добави  т.6. в 

задължителна редучилищна 

възраст 1, 40 лв / на 

храноден,  т. 7. в 

задължителна 

предучилищна полудневна 

детска група 0.70 лв / на 

храноден.  

 

Предложе

нието се 

приема 

 

По отношение на така 

направеното предложение 

същото следва да се приеме 

поради това, че съгласно чл. 283, 

ал. 9 от Закона за 

предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) държавата 

подпомага заплащането от 

родителите на такси, дължими 

за дейностите по хранене в 

задължителното предучилищно 

образование 

  

 

 

 

Николай Мелемов  

Кмет на община Смолян  

 


