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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 

 

  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 приета с Решение № 53/30.12.2019 г. изменена и допълнена с Решение               
№ 399 /22.12.2020 г. и Решение № 695/ 22.12. 2021г. от Общинския съвет – Смолян.  
 

  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 за актуализиране на сега съществуващите цени на услуги.  
 

I. Необходимостта за  изменение, произтича от промяна на законови норми от по-

висока степен, както и във връзка с новоприети нормативни документи, Предложения за 
изменение, свързани с необходимостта от възстановяване на разходите на Община Смолян 
по предоставянето на определени административни услуги, Предложения за изменение, 
свързани с разширяване на кръга на възможностите на общинска администрация гр. Смолян 
и разпоредителите с бюджетни кредити на територията на общината и предоставянето, Нови 
услуги на физически и юридически лица, с оглед на което се налага изменение и допълнение  
на посочената Наредба № 2, както следва:  

 

1.1  чл. 16  се изменя „За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса, както следва: 

      - За застроени имоти – отпада текста такса за ползване на депо за битови отпадъци; 
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за обезвреждането им и такса за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване; 

      - За незастроени имоти – се добавя текста „такса за ползване на депо за битови 
отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им и“ такса за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване.“ 

След промяната чл. 16 да се чете по следният начин:  
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чл. 16 „За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала 
събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса, както следва: 

      - За застроени имоти – такса за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване; 

      - За незастроени имоти – такса за ползване на депо за битови отпадъци; 
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации 
и съоръжения за обезвреждането им и такса за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване.  

 

1.2 Раздел III „Такса за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, 
специализирани институции за предлагане на социални услуги, общежития и други 
общински социални услуги“ се преименува по следният начин: „Такси за ползване на 
детски кухни, лагери, общежития и социални услуги“. Промяната е съобразена с чл. 6,     
ал. 1, б. „В“ от  ЗМДТ.  

1.3 Разпоредбите от чл. 28 до чл. 30 включително отпадат. Същите се отменят във 
връзка с измененията на Закона за предучилищното и училищно образование, считано от 
01.04.2022 г., съгласно чл. 298, ал.1, а именно „Издръжката на децата в предучилищното 
образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със 
средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет“. 

Чл. 28. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците, 
професионалните или доброволните приемни родители, дължат месечна такса, съгласно 
Приложение № 3 

(2) За целодневните подготвителни групи родителите или настойниците заплащат 
стойността на купона за всеки присъствен ден на детето. 

(3) Таксата по ал. 1 и ал. 2 се заплаща с 50 % намаление за деца с един родител            
полусираци/ и деца на самотни майки с баща неизвестен. 

(4) Когато две и повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски         
заведения, таксата за второто дете и следващите деца се заплаща с 50 % намаление. 

(5) Не се заплаща такса за детски градини и полудневни детски групи за: 
         - деца, чиито родители са с нарушена работоспособност с 70 % и над, и за деца с 

решение на ТЕЛК; 
       - деца пълни сираци; 
       - при отсъствие на дете повече от 1 (един) месец, при условие, че родителите или 

настойниците предварително, писмено са уведомили директора на детското заведение. 
       - за времето, когато е спряно предоставяне на услугата, със Заповед на кмета на  

общината. 
       Чл. 29. Ползването на облекченията става след подаване на заявление до директора на 

съответното детско заведение и приложени всички документи, доказващи съответното 
обстоятелство/обстоятелства/: 

      - копие на документ от ЛКК, ТЕЛК; 
      - акт за раждане за всички деца – копие; 
      - акт за смърт – копие; 
Чл. 30. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 

започва от началото на месеца, следващ месеца на приемане на заявлението, съответстващо 
на изискванията на тази наредба.  

1.4 Съгласно чл. 32, ал. 1 „Учениците, които ползват общежитие заплащат месечна 

такса, съгласно Приложение № 3.  
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В чл. 32, ал. 3 е регламентирано, че „Не заплащат такса ученици, чиито родители са с 
нарушена работоспособност над 70 % и ученици с решение на ТЕЛК“, като се предлага 
следната промяна „чиито родители са с нарушена работоспособност над 50 %“. 

След промяна чл. 32, ал. 3, тире първо да се чете така „Не се заплаща такса от 
ученици, чиито родители са с нарушена работоспособност над 50 %  и ученици с решение 
на ТЕЛК“.   

 

1.5 В Приложение № 1, Раздел I, Раздел II, Раздел III, Раздел V, в такси за услуги по 
събиране, извозване и обезвреждане в депа на битови отпадъци, както и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се променя размер на 
такса битови отпадъци за 2023 г. както следва:  

 

    За к.к. ПАМПОРОВО 

Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху 
данъчната оценка, в т.ч.:  общо  6,06 ‰  

1. за събиране и сметоизвозване -  2,16‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации включително отчисленията 
по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците -  2,20‰ 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,70‰ 

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, в т.ч.: общо 6,38‰ 

1. за събиране и сметоизвозване -  2,22‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации включително отчисленията 
по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,26‰ 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,90‰ 

 

 ЗА СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА, РАЙКОВСКИ ЛИВАДИ И ХАЙДУШКИ ПОЛЯНИ 

 И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА 

Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху 
данъчната оценка, в т.ч. общо 5.22‰   

1. за събиране и сметоизвозване - 1,77‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации; включително отчисленията 
по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,79‰ 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,66‰  

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.: общо 5.81‰ 

1. за събиране и сметоизвозване - 1,99‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации; включително отчисленията 
по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,06‰ 
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3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,76‰ 

 

ЗА ГРАД СМОЛЯН 

Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху 
данъчната оценка, в т.ч.: общо 4.43‰  

1. за събиране и сметоизвозване - 1,54‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации; включително отчисленията 
по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,54‰ 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,35‰ 

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.: общо 5.02 ‰  

1. за събиране и сметоизвозване - 1,77‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации; включително отчисленията 
по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,79‰ 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,46‰ 

 

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 5 400 лв. 
 

1.6 Наименованието на Приложение № 3 – „Такси за детски градини, ученически 
общежития и други общински социални услуги“ се променя по следният начин: „Такси за 
ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги“ и отпадат т. 1, т .2, т. 3,       

т. 6 и т. 7 от същото приложение. В т. 5 „Ученическо общежитие „В. Димитров“ – Смолян“ 

се променя таксата от 30 лева /месец на 40 лева/месец, като се добавя и нов текст със следното 
съдържание „За ползване на консуматив /хладилник/ - 10 лева на стая.   

 

1.7 В Приложение № 4 се правят следните корекции в Такси, които се заплащат за 
технически услуги, които се извършват  от общината и обхващат дейностите във връзка с 
териториалното и селищно устройство, архитектура, строителство, благоустройството, 
кадастъра в селищните и извън селищните територии, както следва: 

    Създават се нови точки:  

  8.1. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без 
промяна на предназначението (2041 – уникален идентификатор в регистъра на услугите) със 
срокове както в т. 8.,  такса 100 лв.   

  8.2.  Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

(2130 – уникален идентификатор в регистъра на услугите) със срокове както в т.8. - такса          
100 лв.  

 

1.8  В Приложение № 5 се правят следните корекции: 
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- В точка I Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне,  
отпада т. 12 - Подаване на адресна карта за настоящ адрес,  т. 13 става т. 12, т. 14 става т. 13,      
т. 15 става т. 14, т. 16 става т. 15, т. 17 става т. 16 и се изменя т. 17  Издаване на удостоверение 
за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ 
адрес, като се добави и Уникален идентификатор в Регистъра на услугите 2107, с такса 
3,00 лв.  Номерацията и услугите от т. 18 до т. 24 остават не променени.   

- Раздел II - Административни услуги „Местни данъци и такси“ текста в точка № 1 

„Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ“  се променя по 
следния начин „Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 
от ДОПК“, добавят се нови услуги под № 11 с текст „Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на земеделски земи и земи от горски фонд  - до 5 броя имота“  и под № 14 „Издаване 
на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси“. Правят се 
промени в таксите на извършваните административни услуги към местни данъци и такси за 
2023 г. както следва: 

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения  по чл.87 ал.6 от 
ДОПК – обикновена – 7.00 лв., бърза – 14.00 лв., експресна – 21.00 лв. 

2. Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентен данък - обикновена – 

4.00 лв., бърза – 8.00 лв., експресна – 12.00 лв. 
3. Издаване на удостоверение за декларирани данни - обикновена – 4.00 лв., бърза – 8.00 

лв., експресна – 12.00 лв. 
4. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството - 

обикновена – 4.00 лв., бърза – 8.00 лв., експресна – 12.00 лв. 
5. Издаване на копие от подадена данъчна декларация по ЗМДТ - обикновена – 5.00 лв., 

бърза – 10.00 лв., експресна – 15.00 лв. 
6. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина - обикновена – 4.00 лв., 

бърза – 8.00 лв., експресна – 12.00 лв. 
7. Издаване на препис от документи за платен данък върху превозни средства – 

обикновена -  2.00 лв., бърза – 4.00 лв., експресна – 6.00 лв. 
8. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж - обикновена -  

15.00 лв., бърза –  30.00 лв., експресна – 45.00 лв. 
9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване - обикновена -  

15.00 лв., бърза –  30.00 лв., експресна – 45.00 лв. 
10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на недвижим имот и 

незавършено строителство - обикновена -  15.00 лв., бърза –  30.00 лв., експресна – 

45.00 лв. 
11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи и земи от горски 

фонд  - до 5 броя имота - обикновена -  15.00 лв., бърза –  30.00 лв., експресна –          

45.00 лв. 
12. Издаване на препис от документи за платен данък върху недвижим имот и такса 

битови отпадъци - обикновена -  2.00 лв., бърза –  4.00 лв., експресна – 6.00 лв. 
13. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87 

ал.10 и ал.11 от ДОПК – безплатно  
14. Издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси 

- обикновена -  4.00 лв., бърза –  8.00 лв., експресна – 12.00 лв. 
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15. Други данъчни удостоверения и преписи - обикновена - 5.00 лв., бърза –  10.00 лв., 
експресна – 15.00 лв. 

- В Раздел IV - Административни услуги „Транспорт, туризъм и реклама“ се създават 
нови точки, както следва: 

  1.7 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверението за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател (357 - 

Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)  
1.8 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на 

пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към 
удостоверението за регистрация на превозвача (1230 - Уникален идентификатор в 
Регистъра на услугите)  

1.9 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници (1442 - Уникален 
идентификатор в Регистъра на услугите) 

 1.10 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници 

(3166 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)  
       1.11 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров 
превоз на пътници  (3167 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите). 

Таксата е съгласно  тарифа № 5 към Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

т. 8 става - Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър 

по искане на вписаното лице (2008 – уникален идентификатор в регистъра на услугите) 
т. 9 става - Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, 

извършващо дейност в обекта (2050 - уникален идентификатор в регистъра на услугите) 
т. 11 става - Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект (2089 - 

уникален идентификатор в регистъра на услугите) 
т. 12 става - Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически 

обекти (3199- уникален идентификатор в регистъра на услугите) 
т. 14 става -  Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и 

стаи за гости  (3122 - уникален идентификатор в регистъра на услугите) 
т. 15 става -  Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или 

заявяване промяна на работното време на обекта (3087 - уникален идентификатор в регистъра 
на услугите) 

Промяната и създаването на нови точки е във връзка с изпълнението на задължението 
на чл. 17 от Наредбата за административното обслужване. 
 

1.9 В Приложение № 6 в т. 15.2 – „Такса за депониране и обработване на строителни и 
производствени отпадъци“ се променя от 30,00 лв./тон, крайна цена на 66,53 лв. /тон, крайна 
цена и за двете услуги. Изменението се в изпълнение на сключен договор между Община 
Смолян и ЕКО-ТИТАН ГРУП“ АД, с  предмет „Третиране на твърди битови отпадъци и 
експлоатация на регионално депо за ТБО в местността Теклен дол, гр. Смолян, където на 

основание чл. 4, ал. 1 от посочения договор, стойността за тон битов отпадък е в размер на 
9,37% от МРЗ. При МРЗ за 2023 г. в размер на 710 лв. следователно цената за депониране на 
тон отпадък е в размер на 66,53 лв. с ДДС. 

 - В Приложение № 6 в предлаганите библиотечни услуги в РЕГИОНАЛНА 
БИБИЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – СМОЛЯН в т. 1.2 „Издаване на карта за 
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легитимация на потребители с индивидуален баркод“ се премахва таксата, услугата ще се 
предлага безплатно.  

- В т. 6 към същото приложение се добавя нова услуга под т.6.1 със следния текст 
„Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина (МЗС)“ заплащането да е 
съгласно пощенските услуги за изпращане и връщане на материалите. 

 

1.10 Във всички приложения към на Наредба № 2 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян ще се добави 

Уникалния идентификатор от Регистъра на услугите, което е регламентирано в чл. 17, ал. 1 
от Наредбата за административно обслужване.  

 

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 в разпоредбите на Наредба 2 и в  Приложение № 

3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение №  6. 

 

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 подзаконовите нормативни  актове. Не 
покриване 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.  

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

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.  

I. 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. Постигане на принципа на справедливост при определяне 
на някои видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по 
предоставяне. 
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II. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни 
средства. 

 

III. 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. 
 

IV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

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. 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/ 

 


