
Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за 

нормативните актове (ЗНА), чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин, на заинтересованите се предоставя 14-

дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване за предложения и 

становища по предложения проект. 

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА 

по следните причини: Усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение 

от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България удължаване на 

срока на извънредното положение създава допълнителни затруднения за 

постъпленията в бюджета на общината. Забавянето на всяко постъпление в 

общинския бюджет е предпоставка да се задълбочава и без това затрудненото 

финансово състояние на общината. 

Поради необходимостта от повишаване размера на собствените приходи и 

ограниченията в периода на извънредно положение, е необходимо вземането на 

неотложно решение за актуализация на цените на дървесината, определена с 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин. Предложените 

изменения са възможни към момента във връзка с влязла в сила Заповед № РД-49-

155 от 10.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за увеличаване 

на горските територии – собственост на община Девин. Неотложността на промените 

е непосредствено свързана и със сезонния характер на дейностите в горските 

територии. 

Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, 

както и на следния електронен адрес: obshtina@devin.bg 

 

МОТИВИ  

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

В ОБЩИНА ДЕВИН 

(Приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г., изм. с Решение № 66 от 30.06.2009 г., 

доп. с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и 

доп. с Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., 

Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213 от 
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15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 

92 от 07.05.2014 г., Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191/24.10.2014 г., 

Решение № 32 от 22.12.2015 г., Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 

28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212/29.12.2016 г., 

Решение № 46 от 31.03.2017 г., изм. и доп. с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с 

Решение № 100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 

от 13.06.2017 г. на Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 

24.10.2018 г., изм. и доп. с Решение № 77 от 20.06.2019 г. на Общински съвет – 

Девин) 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин: 

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) общинският 

съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги. Законът делегира право на общинските съвети да уреждат 

вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не 

позволява тази свобода да излиза извън очертаните рамки от по-високите по степен 

нормативни актове.   

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в община Девин е приета от Общински съвет – Девин с Решение № 11 от 

27.02.2009 г. и е изменяна и допълвана многократно до настоящия момент. В чл. 6, 

ал. 1 от ЗМДТ са посочени таксите, които се събират от общините. Съгласно чл. 6, 

ал. 1, т. ж, се събират и други местни такси, определени със закон. За всички услуги 

и права, включително по ал. 3 (на чл. 6 от ЗМДТ), предоставяни от общината, с 

изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. (Чл. 6, ал. 2 от 

ЗМДТ). 

1. При едно от измененията на Наредбата, с Решение № 186 от 24.10.2014 г. 

на Общински съвет – Девин, е приета нова точка девета към чл. 2, ал. 1 на 

Наредбата – „за управление, ползване на дървесина и не дървесни горски продукти, 

стопанисване, защита и опазване на горските територии – собственост на Община 

Девин”, нов Раздел ІХ към Глава Втора от Наредбата – ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 

И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ КЪМ НЕГО ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и ново Приложение № 4 – ЦЕНОРАЗПИС НА ТАКСИТЕ, 

КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩИНА ДЕВИН И ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ (изм. с Решение № 46 от 31.03.2017 г. 

Общински съвет – Девин) 

Приложение № 4 включва: 

 ЦЕНОРАЗПИС 1 за продажба на дървесина от горски територии – 

общинска собственост при Община Девин, по реда на чл. 71 ал. 1 т. 4 и т. 5 

/дървесина от склад / от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 
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на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и не дървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 

24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 

90 от 16.11.2012 г. /НУРВИДГТДОСПДНГП/ 

 ЦЕНОРАЗПИС 2 за продажба на дървесина на корен от горски територии – 

общинска собственост при Община Девин, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 

/стояща дървесина на корен на физически лица за собствени нужди / и по реда на 

чл. 71, ал. 4 на юридически лица и еднолични търговци - от НАРЕДБА за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски 

продукти, Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в 

сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр.90/16.11.2012 г. 

 ТАКСИ ЗА ПАША В ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

 ТАКСИ ЗА СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

 ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

Голяма част от определените такси в Приложение № 4 се събират по ТАРИФА 

за таксите в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и 

по Закона за държавните такси, като част от тях не се прилагат по действащата към 

момента нормативна уредба. В тази връзка Приложение № 4 на действащата 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 

община Девин не е в съответствие с нормативните актове от по-висок ред и следва 

за бъде изменено.  

От друга страна, настоящото предложение за изменение в Наредбата е 

продиктувано и от необходимостта от актуализация на цените на дървесината. 

Община Девин е собственик на 3353 хектара залесени площи, повечето от които 

представляват гори в земеделски територии. Основно млади, дозряващи насаждения 

и горски култури, които е крайно необходимо да бъдат стопанисвани и отглеждани. 

През изминалите години санитарното им състояние е влошено. Природните бедствия, 

ветровали, снеголоми и снеговали, както и в последствие биотичните фактори като 

насекомни вредители и болести, са довели до множество повредени горски масиви. 

Всичко това създава среда с висока пожароопастност, застрашаваща сигурността на 

граждани и имущество. Поради това е необходимо тези територии общинска 

собственост спешно да бъдат почистени от пострадалата дървесина. 

В динамично променящия се пазар е необходимо цените на дървесината, 

добита от общинските гори, които от 10.04.2020 г. са вече 359 хектара (съгласно 

Заповед № РД-49-155/10.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и 

горите), да бъдат съпоставими с тези на Държавните горски стопанства в района. 

След направената инвентаризация на общинските горски територии се установи, че 

чрез прилагане на разпоредбите за продажба на дървесина при актуализирани цени 
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Община Девин може да реализира допълнителни приходи, които да бъдат 

използвани за подобряване на благосъстоянието на населението и цялостното 

развитие на общината. 

2. В Приложение № 3 - Тарифа за размера на местните такси и цени на 

услуги и права, предоставяни от Община Девин на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, Раздел V - 

Такси за административни услуги, таксите за услугите по т. 5.13. Административни 

услуги „Нотариална дейност”, не са съобразени с ТАРИФАТА за нотариалните такси 

към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с ПМС № 186 от 

13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., 

бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г. 

Административните услуги „Нотариална дейност” се извършват от кметовете на 

кметства и кметските наместници на територията на община Девин на основание чл. 

83 от Закон за нотариусите и нотариалната дейност. За нотариалните услуги се 

заплаща такса по ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност. 

Това са конкретните причини за предложената промяна на таксите по т. 5.13 

в Приложение № 3 от Наредбата, на ценоразписите към Приложение № 4, на цялото 

приложение № 4 и на Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги в община Девин, в частта за горските територии -общинска 

собственост. Те са обусловени изцяло от необходимостта за привеждане на 

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

община Девин в съответствие с нормативните актове от по-висок ред, което е 

причина, налагаща приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

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

община Девин. 

2. Цели, които се поставят 

Целта, която се поставя с приемането на Наредба за изменение и допълнение 

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

община Девин, е синхронизиране на регулираната материя на подзаконово и 

законово ниво, както и с изпълнение на делегирани от законодателя конкретни 

правомощия на местната власт в областта на регулирането и администрирането на 

местните такси и цени на услуги. 

Косвено, се цели и реализиране на допълнителни приходи, съответстващи на 

нормативната уредба и извършваните разходи по предоставяне на услугите.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

Наредбата  

Настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин 
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не е свързано с осигуряване на финансови и други средства във връзка с 

въвеждането на измененията и допълненията и прилагането на Наредбата.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, 

ако има такива. 

Очакваните резултати са привеждане на наредбата, уреждаща обществените 

отношения с местно значение, свързани с определяне размера на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Девин, в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен. Настоящият проект на Наредбата регламентира размера 

на местните такси и цени на услуги при условията и по реда, определени със закона. 

Актуализацията на цените ще доведе и до повишаване приходната част на бюджета 

на общината. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин е 

в съответствие с законодателството на Република България и не противоречи на 

европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и 

директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя.  

Вносител:  /П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 


