
 

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

нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата 

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

на заинтересованите страни 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: Считано от 01.04.2022 г. са в сила измененията в Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ) за отмяна на заплащането на местни такси за ползване 

на детски ясли и детски градини, финансирани от общинския бюджет, както и отмяната 

на чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) и компенсирането на отпадането на съответните такси по ЗМДТ, 

въз основа на Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2022 г. Това определя необходимостта от съкращаване на срока за предложения и 

становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин на 14 дни.  

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 следния електронен адрес: 

obshtina@devin.bg.   

МОТИВИ  

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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 

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., изм. с Решение № 9 от 
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28.02.2022 г. (в сила от 01.05.2022 г.) и Решение № 40 от 14.04.2022 г. на Общински 

съвет – Девин) 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение на 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в община Девин: 

1. В Държавен вестник бр. 17 от 01.03.2022 г. е публикувано изменение на 

Закона за местните данъци и такси (чл. 6в и чл. 6г), според което от 01.04.2022 г. 

общините не могат да събират местни такси за ползване на детски ясли и детски 

градини, финансирани от общинския бюджет, както и за дейностите по хранене на 

децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от 

държавата. Тези средства се компенсират от държавата съгласно Решение № 50 от 

03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. 

Действащата към момента Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин предвижда събирането на такива такси. 

Необходимо е привеждането й в синхрон със законовите изменения, тъй като 

подзаконовият нормативен акт следва да е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен. 

2. При последното изменение на Наредбата, с Решение № 40 от 14.04.2022 г. на 

Общински съвет – Девин, се измениха Ценоразписите за продажба на дървесина от 

горски територии – собственост на Община Девин от Приложение № 4. В тях 

непроменени са останали цените за сортимент „Трупи с Дтк 18-29 см – II клас“ от 

категория „Едра строителна дървесина“ по различните дървесни видове в 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. Последното 

изменение на тези цени е от 28.05.2020 г., или преди близо две години. През този 

период са настъпили значителни промени в главните фактори, определящи цените за 

продажба на дървесина на корен – 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.  

Поради необходимостта от повишаване размера на собствените приходи е 

необходимо вземането на неотложно решение за актуализация на цените и на тази 
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дървесина, определена с Наредбата за изменение на Наредбата за определяне и 

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

2. Цели, които се поставят: 

Проектът на Наредбата за изменение цели синхронизиране на Наредбата за 

местните такси и цени на услуги в община Девин с разпоредбите на Закона за местните 

данъци и такси и Закона за предучилищно и училищно образование, считано от 

01.04.2022 г. Процедурите по издаване на нормативен акт изискват технологично 

време, с което промените на нормативната уредба се забавят.  

С цел защита правата на ползвателите на услугата, се налага Наредбата за 

изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в община Девин да бъде приета с обратно действие. Мотивите за това са 

следните:  

В Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2022 г. са определени средствата, които се предоставят на общините за издръжка 

на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващи и компенсиране 

на отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси. Средствата 

се предоставят за усвояване от 01.04.2022 г. Измененията в Закона за местните данъци 

и такси за отмяна на заплащането на местни такси за ползване на детски ясли и детски 

градини, финансирани от общинския бюджет, както и отмяната на чл. 283, ал. 9, ал. 10 

и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование, също са в сила от 

01.04.2022 г. В същото време процедурите по издаване на нормативен акт изискват 

срокове.  

С предвиждането на минимални цени за продажба на стояща дървесина на корен, 

добита от горски територии, 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 

Наредбата: 

Прилагането на предлаганите изменения на Наредбата не изисква допълнителни 

финансови средства, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

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 пълното 
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освобождаване на събираните такси за ползване на детска ясла, детска градина и за 

дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование извън 

финансираното от държавата.  

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 на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и 

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

със 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 

 


