
Проект! 

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 № 213/15.10.2013 г., 

Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92/07.05.2014 г., 

Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191 от 24.10.2014 г., Решение № 32 от 

22.12.2015 г. и 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 от 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. В чл. 2, ал. 1 се отменя т. 9 (приета с Решение № 186 от 24.10.2014 г.).  

§. 2. Раздел IX на ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ, се отменя. 

§. 3. В ГЛАВА ТРЕТА се правят следните промени: 

1. Променя се наименованието на ГЛАВА ТРЕТА, както следва: 

„ГЛАВА ТРЕТА ЦЕНИ НА УСЛУГИ” 

2. Досегашната ГЛАВА ТРЕТА става Раздел I на ГЛАВА ТРЕТА. 

3. В ГЛАВА ТРЕТА след чл. 67 се създава нов Раздел II с чл. 67а – 67г.:  

„Раздел II 

Цени по Закона за горите и подзаконовите нормативни актове към него за горските 

територии - общинска собственост 

Чл. 67а. (1) За ползване на дървесина от горски територии – собственост на 

Община Девин се определят цени съгласно ценоразписи по т. 1 на Приложение № 4. 

(2) Ценоразписите по ал. 1 могат да се изменят с решение на Общински съвет – 

Девин. 

(3) Цените по ал. 1 се прилагат и за дървесина, добита от извън горските 

територии – собственост на Община Девин 

(4) За осигуряване дейността на Община Девин и звената към нея, на кметствата, 

на общинските детски градини в община Девин дървесината се предоставя 

безвъзмездно. 

Чл. 67б Размерът на цените за паша на селскостопански животни в горски 

територии – собственост на Община Девин се извършва след заплащане на цена за 

календарната година, определена с решение на общинския съвет, съгласно т. 2 на 

Приложение № 4. 

Чл. 67в. Определят се цени за административни услуги в горските територии – 

собственост на Община Девин съгласно т. 3 на Приложение № 4 за:  



2 

 

1. За разглеждане на заявления за продажба на поземлени имоти в горски 

територии- частна общинска собственост. 

2. За разглеждане на заявления за замяна на поземлени имоти в горски 

територии- частна общинска собственост, с поземлени имоти в горски територии - 

собственост на физически, юридически лица и държавата. 

3. За разглеждане на заявления за учредяване право на строеж върху 

поземлени имоти в горски територии- общинска собственост. 

4. За разглеждане на заявления за учредяване на сервитут върху поземлени 

имоти в горски територии- общинска собственост. 

5. За разглеждане на заявления за учредяване на вещни права за сервитутите, 

които възникват по силата на специални закони върху поземлени имоти в горски 

територии- общинска собственост. 

6. За разглеждане на заявления за учредяване право на ползване  върху 

поземлени имоти в горски територии- общинска собственост. 

7. За извлечения от картни листове. 

8. За извадки или данни от Горскостопанския план. 

Чл. 67г. Продажбата на недървесни горски продукти от общински горски 

територии се извършва по реда на чл. 81 – чл. 84 от Наредбата за условията и реда да 

възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

§. 4. В Приложение № 3 – Тарифа за размера на местните такси и цени на 

услуги и права, предоставяни от Община Девин, Раздел V Такси за административни 

услуги, точка 5.13 се изменя така:  

№ по 

ред 
Наименование на таксата и услугата Размер в лв. 

1 2 3 

5.13 Административни услуги „Нотариална дейност” 

По Тарифата 

за 

нотариалните 

такси към 

Закона за 

нотариусите 

и 

нотариалната 

дейност 

5.13.1 Нотариално удостоверяване на подписите на частни 

документи, които са едностранни актове и не подлежат на 

вписване: 

а) за първия подпис 

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в 

двойния размер по буква „а“ 

в) за всеки следващ подпис 

 

 

 

5.00 

 

 

2.00 
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§. 5. Приложение № 4 се изменя така:  

„ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

1. Ценоразписи за продажба на дървесина от горски територии – собственост 

на Община Девин 

1.1. ЦЕНОРАЗПИС № 1 за продажба на дървесина от склад, добита от горски 

територии - собственост на Община Девин, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и т.5 от 

Наредбата за условията и реда да възлагане на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

КАТЕГОРИЯ 

ДЪРВЕСИНА 

/СОРТИМЕНТИ/ 

МЯРКА 

ДЪРВЕСЕН ВИД - ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ 
ТВЪРДИ 

ШИРОКОЛИСТНИ МЕКИ 

ШИРОКО-

ЛИСТНИ СМЪРЧ ЕЛА 
БЯЛ 

БОР 

ЧЕРЕН 

БОР 
ДРУГИ ДЪБ БУК ДРУГИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк над 

50см - Iа клас 
м3 120 120 115 110 110 120 120 110 90 

Трупи с Дтк над 

30см - I клас 
м3 115 115 110 105 105 115 115 110 80 

Трупи с Дтк 18-

29см - II клас 
м3 105 105 100 95 95 105 105 100 70 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк 15-

17см - III клас 
м3 90 90 85 80 80 90 90 85 60 

1 2 3 

5.13.2 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и 

извлечения от документи и книжа: 

а) за първата страница 

б) за всяка следваща страница 

 

 

3.00 

2.00 

5.13.3 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и 

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от „Закона за 

задълженията и договорите”: 

а) за всеки подпис 

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в 

двойния размер по буква „а“ 

в) за удостоверяване на съдържанието  

 върху първия екземпляр 

- за първа страница 

- за всяка следваща страница 

 останалите екземпляри се таксуват като преписи  

(по т. 5.13.2) 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

10.00 

2.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обли греди - IV 

клас 
м3 60 60 55 55 55 60 60 60 50 

Технологична 

дървесина 
пр. м3 32 35 35 32 27 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Ритловици - V 

клас 
м3 50         

Технологична 

дървесина 
пр. м3 32 35 35 32 27 

ДЪРВА 

ОЗМ м3 65 65 65 65 60 

Дърва за огрев пр. м3 27 35 35 32 27 

 

1.2. ЦЕНОРАЗПИС № 2 за продажба на стояща дървесина на корен, добита от 

горски територии - собственост на Община Девин, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 

и 7 от Наредбата за условията и реда да възлагане на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

КАТЕГОРИЯ 

ДЪРВЕСИНА 

/СОРТИМЕНТИ/ 

МЯРКА 

ДЪРВЕСЕН ВИД - ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ 
ТВЪРДИ 

ШИРОКОЛИСТНИ МЕКИ 

ШИРОКО-

ЛИСТНИ СМЪРЧ ЕЛА 
БЯЛ 

БОР 

ЧЕРЕН 

БОР 
ДРУГИ ДЪБ БУК ДРУГИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк над 

50см - Iа клас 
м3 90 90 85 80 80 90 90 80 60 

Трупи с Дтк над 

30см - I клас 
м3 85 85 80 75 75 85 85 80 50 

Трупи с Дтк 18-

29см  - II клас 
м3 75 75 70 65 65 75 75 70 40 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк 15-

17см  - III клас 
м3 60 60 55 50 50 60 60 55 30 

Обли греди - IV 

клас 
м3 30 30 25 25 25 30 30 60 20 

Технологична 

дървесина 
пр. м3 11 14 14 12 7 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Ритловици - V 

клас 
м3 20 20 20 20 20 

Технологична 

дървесина 
пр. м3 11 14 14 12 7 

ДЪРВА 

ОЗМ м3 35 35 35 35 30 

Дърва за огрев пр. м3 7 14 14 12 7 
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2. Цени за паша в общински горски територии. 

№ по 

ред 
Наименование  Цена в лв. 

1 Едър рогат добитък 1,5 лв./бр. 

2 Коне, катъри, магарета и мулета 0,8 лв./бр. 

3 Овце 0,3 лв./бр. 

4 Свине 2 лв./бр. 

5 Кози и ярета до 5 бр. 0,3 лв./бр. 

6 Кози и ярета над 5 бр. 0,3 лв./бр. 

 

3. Цени за административни услуги в горските територии – собственост на 

община Девин 

№ по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА 

ЦЕНА в 

лв.  

1 

За разглеждане на заявления за продажба на 

поземлени имоти в горски територии – частна 

общинска собственост 

1 бр. 100 

2 

За разглеждане на заявления за замяна на 

поземлени имоти в горски територии – частна 

общинска собственост, с поземлени имоти в горски 

територии – собственост на физически, юридически 

лица и държавата 

1 бр. 100 

3 

За разглеждане на заявления за учредяване право 

на строеж върху поземлени имоти в горски 

територии- общинска собственост  

1 бр. 100 

4 

За разглеждане на заявления за учредяване на 

сервитут върху поземлени имоти в горски територии- 

общинска собственост  

1 бр. 100 

5 

За разглеждане на заявления за учредяване на 

вещни права за сервитутите, които възникват по 

силата на специални закони върху поземлени имоти 

в горски територии- общинска собственост  

1 бр. 100 

6 

За разглеждане на заявления за учредяване право 

на ползване върху поземлени имоти в горски 

територии- общинска собственост  

1 бр. 50 

7 За предоставяне на извлечение от картни листове 1 бр. 10 

8 За извадки или данни от Горскостопанския план 1 бр. 10 

 


