
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във 

връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят 

становища по проекта за Наредба за изменение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, приета с 

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 

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 от 24.10.2014 

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 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., Решение № 80 от 28.05.2020 г., Решение № 112 от 

06.08.2020 г., Решение № 12 от 27.01.2021 г. и Решение № 44 от 09.03.2021 г. на 

Общински съвет – Девин. 

Срокът за обсъждане е 14 дни, считано от деня, следващ датата на 

публикуване, тъй като се касае за изключителен случай, по смисъла на чл. 26, ал. 4, 

изречение второ от ЗНА. Мотивите за изключителност на случая са следните: 

С проекта за изменение на наредбата, се изменят т. 1.1 и т. 1.2 от т. 1 

„Ценоразписи за продажба на дървесина от горски територии – собственост на 

Община Девин“ на Приложение № 4. Последното изменение на цените, посочени в 

Приложение № 4, е от 28.05.2020 г., или преди близо две години. Като се има 

предвид, че през този период са настъпили значителни промени в главните фактори, 

определящи цените за продажба на дървесина на корен и на добита дървесина (на 

склад) – повишени разходи за добив и за транспортиране на дървесината до мястото 

на продажба заради високите цени на горивата; повишени цени при продажба на 

дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в района, 

както и тенденциите за изменение на пазарните условия, в т.ч. повишен 

инфлационен индекс. Забавянето на всяко постъпление в общинския бюджет е 

предпоставка да се задълбочи и без това затрудненото финансово състояние на 

общината.  

Предвид горното, и с оглед на необходимостта от повишаване размера на 

собствените приходи от продажба на дървесина, и предвид състоянието на 

конкурентния пазар, е необходимо вземането на неотложно решение за 

актуализация на цените на дървесината, определена с Приложение № 4 към 

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

община Девин. Не на последно място, неотложността на промените е непосредствено 
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свързана и със сезонния характер на дейностите в горските територии, общинска 

собственост. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация – Девин, в Центъра за административно 

обслужване, гр. Девин, ул. Орфей № 1, както и на електронния адрес на общината: 

obshtina@devin.bg 

МОТИВИ  

към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Девин 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за определянето и 

администрирането 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 с Решение № 11 от 27.02.2009 г. на Общински 

съвет – Девин и е изменяна и допълвана многократно до настоящия момент.  

Към настоящия момент Приложение № 4 към Наредбата включва: 

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  

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 

2. Цени за паша в общински горски територии 

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

община Девин 

Последното изменение на цените, посочени в т. 1 (с Ценоразпис № 1 и 

Ценоразпис № 2) на Приложение № 4, е с Решение № 80 от 28.05.2020 г. С проекта 

за изменение на Наредбата се извършва актуализация на цените на дървесината, 

продиктувана от настъпилите драстични промени в пазара на дървесина през 2021 
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година, включително и в региона, както и промяната в главните фактори, 

определящи цените за продажба на дървесина на корен и на добита дървесина (на 

склад), а именно: повишение на разходите за добив, повишение на разходите за 

транспортиране на дървесината до мястото на продажба заради високите цени на 

горивата, повишение на цените при продажба на дървесина и недървесни горски 

продукти от други собственици на гори в района, както и тенденциите за изменение 

на пазарните условия, в това число и повишения инфлационен индекс за страната. 

В динамично променящия се пазар е необходимо цените на дървесината, 

добита от общинските гори, да бъдат съпоставими с тези на Държавните горски 

стопанства в района. След направената инвентаризация на общинските горски 

територии е установено, че чрез прилагане на разпоредбите за продажба на 

дървесина при актуализирани цени, за Община Девин ще се осигури възможност за 

реализиране на по-високи приходи, които могат да бъдат използвани за 

подобряване на благосъстоянието на населението и цялостното развитие на 

общината, в съответствие с реалната икономическа и социална обстановка. 

С предлаганото изменение се въвежда нормативна възможност, начални 

тръжни цени да не бъдат под минималните цени, които са определени в Ценоразпис 

№ 1 и в Ценоразпис № 2, в случаите, когато продажбата на дървесина на корен и на 

добита дървесина, се извършва чрез публичен търг с тайно или с явно наддаване. 

2. Цели, които се поставят. 

Целта, която се поставя с приемането на Наредба за изменение на Наредбата 

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

Девин, е постигане на адекватното регулиране и администриране на местните такси 

и цени на услуги, в изпълнение на делегираните от законодателя конкретни 

правомощия на местната власт, в съответствие с действащите законови и 

подзаконови нормативни актове в областта на управлението и разпореждането с 

горски територии – общинска собственост.  

С предвиждането на минимални цени за продажба на стояща дървесина на 

корен и продажба на дървесина от склад, се осигурява възможност да се извършва 

продажба на цени, които да отговарят на текущите пазарни стойности на база 

анализ на местно и регионално ниво. 

С приемането на изменението на наредбата, ще се осигури реална възможност 

за реализиране на по-високи приходи в общинския бюджет, съответстващи на 

нормативната уредба и на извършваните разходи по предоставяне на услугите. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата наредба. 

Прилагането на изменението на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Девин няма да бъде свързано с 

изразходване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет, както и с 

ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 
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4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, 

ако има такива. 

Актуализацията на цените за продажба на дървесина, ще доведе до 

повишаване приходната част на бюджета на общината и ще подобри възможностите 

за многофункционално стопанисване на общинските гори. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект за изменение на наредба е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, 

Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската 

общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни 

актове с тях. 

Вносител: /П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 
Кмет на община Девин 

 


