
Проект! 

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. 

Решение № 44 от 09.03.2021 г., изм. с Решение № 9 от 28.02.2022 г. (в сила от 

01.05.2022 г.) и Решение № 40 от 14.04.2022 г. на Общински съвет – Девин) 

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли, детски градини,“ се заличават. 

§ 2. В наименованието на Раздел III от ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ думите 

„детски градини,“ се заличават. 

§ 3. Членовете: чл. 33, чл. 34, чл. 35 и чл. 35а се отменят. 

§ 4. В наименованието на точка 3 – Раздел ІІІ от Приложение № 3 – Тарифа 

за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община 

Девин, думите „детски градини,“ се заличават.  

§ 5. Точка 3.1. и всички подточки към нея от Приложение № 3 – Тарифа за 

размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община 

Девин, се отменят.  

§ 6. В т. 1.2. на 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 от Приложение № 4 се изменя частта 

относно цените за сортимент „Трупи с Дтк 18-29 см – II клас“ от категория „Едра 

строителна дървесина“ по различните дървесни видове, както следва: 
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ДРУГИ ДЪБ БУК ДРУГИ 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк 18-

29см  - II клас 
м3 95 95 90 85 85 90 90 75 60 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 7. Тази наредба e приета на основание чл. 22, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 9, от Закона 

за местните данъци и такси, с Решение № ……………….. от ………………. 2022 г. на 

Общински съвет – Девин. 

§ 8. Настоящата наредба влиза в сила от датата на влизане в сила на 

решението, с което е приета, с изключение на параграфи 1, 2, 3, 4 и 5, които влизат 

в сила от 01.04.2022 г.  

 


