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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 № 53/30.12.2019г. изменена и допълнена с Решение № 399
/22.12.2020 г. 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 актуализиране на сега съществуващите цени на услуги.
I. Необходимостта за изменение, произтича от промяна на законови норми от повисока 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. 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 2022 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‰
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‰
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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 4 900 лв.
1.2. Приложение № 6 към „Вид услуга“ т. 14. 1. отпада услугата „Такса за депониране
на изкопни земни маси на общинско депо, срок – 30 дни – 5,00 лв./тон“.
1.3. Приложение № 6 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 60,00
лв./м2
1.4. Приложение № 6 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 се променя на 30,00 лв./м2 .
1.5. Приложение № 6, Раздел V. цени, които се заплащат за ползване на лечебни
растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост както следва:
Иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска 0,10 лв. за кг.
Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка 0,10лв. за кг.
Глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка, други 0,05 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
Листа :
Боровинка червена и черна, лудо биле 0,10 лв. за кг.
Бръшлян, чобанка 0,05 лв. за кг.
Глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, горска ягода 0,05лв. за кг.
Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
0,05 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
Стръкове
Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска 0,10 лв. за
кг.
Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен
0,10 лв. за кг.
Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница,
миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец
бял 0,05лв. за кг.
Врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига
жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ 0,05 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
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Цветове
Метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен
0,05 лв. за кг.
Акация бяла, бъз
0,05 лв. за кг.
Вратига, глог, равнец бял 0,05 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
Плодове
Боровинка червена и черна, хвойна червена
0,20 лв. за кг.
Хвойна сибирска 0,20 лв. за кг.
Кисел трън, къпина, малина
0,20 лв. за кг.
Бъз, глог, конски кестен, киселица
0,20 лв. за кг.
Бъзак, трънка 0,10 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
Семена
Есенен минзухар
0,20 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
Пъпки
Странични борови връхчета
0,20 лв. за кг.
Бяла бреза, черна топола 0,20 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
Кори
Зърнастец, кисел трън, леска
0,20 лв. за кг.
Върба 0,10 лв. за кг.
Дъб 0,10 лв. за кг.
Бреза 0,10 лв. за кг.
Други 0,10 лв. за кг.
1.6. Приложение № 6 към Раздел II Цени за продажба на дървесина от горски и извън горски
територии, собственост на община Смолян на корен се добавя пояснителен текст относно
параметрите на асортиментите както следва: Параметри на асортиментите:
Іа клас: дължина 2,5 м. от 0.41 куб. м нагоре; 3м. от 0.44 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.47
куб.м.; 4 м. от 0.50 куб.м.; 4,5 м. от 0.53 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.56 куб. м. нагоре; 5,5 м. от
0.59 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.62 куб. м. нагоре
І клас: дължина 2,5 м. от 0.17 куб. м нагоре; 3м. от 0.23 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.27
куб.м.; 4 м. от 0.30 куб.м.; 4,5 м. от 0.35 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.38 куб. м.нагоре; 5,5 м. от
0.44 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.48 куб. м. нагоре
ІІ клас: дължина 2,5 м. от 0.07 куб. м нагоре; 3м. от 0.09 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.10
куб.м.; 4 м. от 0.13 куб.м.; 4,5 м. от 0.14 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.16 куб. м. нагоре; 5,5 м. от
0.17 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.19 куб. м. нагоре
ІІІ клас: дължина 2,5 м. от 0.05 куб. м нагоре; 3м. от 0.06 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.07
куб.м.; 4 м. от 0.08 куб.м.; 4,5 м. от 0.10 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.11 куб. м. нагоре; 5,5 м. от
0.12 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.14 куб. м. нагоре
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ІV клас: дължина 2,5 м. от 0.03 куб. м нагоре; 3м. от 0.03 куб. м нагоре; 3,5 м. от
0.04 куб.м.; 4 м. от 0.05 куб.м.; 4,5 м. от 0.05 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.06 куб. м. нагоре; 5,5
м. от 0.07 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.08 куб. м. нагоре.
Цените в таблицата се променят както следва:
Іа клас на сортимента
120,00 лв.
І клас на сортимента
110,00 лв.
ІІ клас на сортимента

100,00 лв.

Среден и дребен
ІІІ клас на сортимента
90,00 лв.
ІV и V клас на сортимента 80,00 лв.
обла строителна дървесина - ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която е с
дължина до 3 метра) 70.00 лв.
Широколистни обли дървени материали, за куб.м.
Едър – бук, дъб, габър и други широколисти
Іа клас на сортимент 100,00 лв.
І клас на сортимента 90,00 лв.
ІІ клас на сортимента 80,00 лв
Едър – цер, акация, липа, бреза и други широколистни
Іа клас на сортимента 70,00 лв.
І клас на сортимента 60,00 лв.
ІІ клас на сортимента 50,00 лв.
Едър – орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни
Іа клас на сортимента 180,00 лв.
І клас на сортимента 160,00 лв.
ІІ клас на сортимента
140,00 лв.
Среден - бук, дъб, габър и други широколисти
ІІІ клас на сортимента
70,00 лв.
ІV и V клас на сортимента 60,00 лв.
Среден - цер, акация, липа, бреза и други широколистни
ІІІ клас на сортимента
60,00 лв.
ІV и V клас на сортимента 50,00 лв.
Среден - орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни
ІІІ клас на сортимента
60,00 лв.
ІV и V клас на сортимента 50,00 лв.
Дребен- бук, дъб, габър и други широколисти 30,00 лв.
Дребен- цер, акация, липа, бреза и други широколистни 20,00 лв.
Дребен- орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни 20,00 лв.
Дърва за горене и вършина, за пространствен куб. метър
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дърва от иглолистни дървесни видове
10,00 лв.
дърва от широколистни меки дървесни видове 10,00 лв.
дърва от широколистни твърди дървесни видове
35,00 лв.
вършина
5,00 лв.
пънна дървесина
5,00 лв.
обла строителна дървесина - ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която е с
дължина до 3 метра) 70.00 лв.
Дърва за горене и вършина, за пространствен кубичен метър от рампа
дърва от иглолистни дървесни видове
40,00 лв.
дърва от широколистни меки дървесни видове 40,00 лв.
дърва от широколистни твърди дървесни видове 65,00 лв.
вършина 5,00 лв.
пънна дървесина 5,00 лв.
обла строителна дървесина -ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която е с
дължина до 3 метра) 70,00 лв.
Обла строителна дървесина за занаятчийски цели (която е с дължина до 3 метра)
70,00 лв.
За овощни видове
за дърва за огрев за един брой 2,50 лв.
за строителна дървесина за един брой 6,00 лв.
За горски широколистни видове
за дърва за огрев за един брой 5,00 лв.
за строителна дървесина за един брой 7,00 лв.
За горски иглолистни видове
за дърва за огрев за един брой 5,00 лв.
за строителна дървесина за един брой 7,00 лв.
за новогодишни елхи за един брой 1,50 лв.
За ценни овощни видове за дърва за огрев за един брой 6,00 лв.
за строителна дървесина за един брой 9,00 лв.
3. Издаване на разрешение за отсичане на до 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
(20866 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)
Издаването на разрешение за отсичане до 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар за
имот, собственост на гражданин с трайно предназначение на територията земеделска, като в
основата на дървото се поставя контролна общинска марка със съответния номер и се заплащат
бройките дървета описани в разрешителното спрямо техния вид и предназначение по цени
10.00 лв
За овощни видове
за дърва за огрев за един брой
2,50 лв.
за строителна дървесина за един брой
6,00 лв.
За горски широколистни видове
за дърва за огрев за един брой
5,00 лв.
за строителна дървесина за един брой
7,00 лв.
За горски иглолистни видове
за дърва за огрев за един брой
5,00 лв.
за строителна дървесина за един брой
7,00 лв.
за новогодишни елхи за един брой
1,50 лв.
За ценни овощни видове
за дърва за огрев за един брой
6,00 лв.
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за строителна дървесина за един брой
9,00 лв.
Продажба на заразена от корояд дървесина (дърва за огрев) от бял бор, добита от общински
имоти с трайно предназначение на територията – земеделска (с начин на трайно ползване
пасище, пасище мера, ливада, нива, храсти и др. вид територия) или урбанизиране – за дърва
за огрев 7,00 лв. на куб. м.
Издаване на разрешение за отсичане над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
(1996 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)
„Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар“
в имоти общинска собственост“, като в основата на дърветата се поставя контролна общинска
марка със съответния номер. Разрешителното по тази точка се издава единствено на
юридически лица с регистрация и лиценз за дърводобив, като за тяхна сметка се поставят
границите на имота от лицензиран геодезист. На юридическото лице се издава само едно
Разрешително. Извършва се сечта на всичката набелязана дървесина в имота, която се изнася,
окачествява се и се оразмерява, след което се издава превозен билет за нейното
транспортиране. След приключване на извозването и заплащане на дървесината по
определените по – горе в Приложението цени, се извършва приемане на обекта, като се изготвя
протокол за качествено извършена работа по разрешителното. В общинския имот описан в
разрешителното, всички клони трябва да са на купове, да няма разхвърлени такива, всичко
което маже да се използва като дърва за горене или като материал да бъдат извозени. Ако има
полски път до имота и структурата му е нарушена от дърводобива следва да бъде поправен и
чак тогава се извършва проверка на място и се закрива действието на разрешителното. След
приемане на обекта юридическото лице има отново право да участва за наемане на нов
общински имот.
100.00 лв.
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горски територии – общинска
собственост(2008 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 1,00 лв. на куб. м.
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии–
общинска собственост (1068 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 0.50 лв. на
куб. м.
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 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
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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.
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.
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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.
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
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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/
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