ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 106
от 22.08.2019 г.
Върнато за ново обсъждане Решение № 97 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11
на Общински съвет гр.Девин
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Потвърждава Решение № 97 на Общински съвет - Девин по Протокол № 11
от 24.07.2019 г.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 1, ДЗО - 116/15.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 107
от 22.08.2019 г.
Върнато за ново обсъждане Решение № 104 от 24.07.2019 г. по Протокол
№ 11 на Общински съвет гр. Девин
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Потвърждава Решение № 104 на Общински съвет - Девин по Протокол №
11 от 24.07.2019 г

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 2, ДЗО - 117/15.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 108
от 22.08.2019 г.
Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ
в кв.36 по плана на гр.Девин
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с
чл. 215 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 36
по плана на гр. Девин.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 3, ДЗО - 91/05.07.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 109
от 22.08.2019 г.
Вземане на решение за прекратяване дейността на „Медицински център 1Девин” ЕООД – гр. Девин, стартиране производство по ликвидация и избор
на ликвидатор
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл.
156, ал. 1 и ал. 2, чл. 266, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Търговския закон, чл. 9, чл. 10 и чл.
11 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в
търговските дружества с общинско участие в капитала,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.
гр.

Девин

Прекратява дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЕВИН” ЕООД
с

ЕИК

120504254

и

открива

производство

по

ликвидация

на

дружеството.
2.

Избира за ликвидатор на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЕВИН” ЕООД

с ЕИК 120504254, г-н Страхил Манолов Лалов от с. Гращица, общ.Смолян и му
възлага да предприеме всички необходими действия съгласно Търговски закон за
ликвидация на дружеството.
3.

Определя

срок

за

ликвидация

8

месеца,

след

вписването

на

ликвидатора в Търговския регистър.
4.

Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на две

минимални работни заплати.
5.

Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление с г-н

Страхил Манолов Лалов.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 4, ДЗО - 109/05.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 110
от 22.08.2019 г.
Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP0012.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Девин и община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2. 040 “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 “ Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.0400097- C01
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с Административен договор №
BG05M9OP001-2.040-0097-C01 и Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Девин да изготви заповед за възлагане на
услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, чрез отдел
„Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”, като Услуга от
общ икономически интерес, за срок от 12 месеца считано от 01.10.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Девин да утвърди Вътрешни правила по
предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания”, съдържащи всички необходими реквизити
съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ в срок до 16.09.2019 година.
3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”,
Финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
да се ползва от потребителите без заплащане на такса.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 5, ДЗО - 110/05.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 111
от 22.08.2019 г.
Изменение на Решение № 19, взето с Протокол № 3/28.02.2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР за ЗИД на
ЗСПЗЗ и чл. 99, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Изменя свое решение № 19 от 28.02.2019 г. в частта номера на имоти и
скици както следва:
¾ „проектен кадастрален № 096007” се заменя с „проектен имот с
идентификатор № 03112.96.7”.
¾ „проектен кадастрален № 071016” се заменя с „проектен имот с
идентификатор № 03112.71.16”.
¾ „скица проект № К111140” се заменя със скица-проект № 15689065” от 30.07.2019 г.
¾ „скица проект № К11139” се заменя със скица-проект № 15-689209”
от 30.07.2019 г.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 6, ДЗО - 111/06.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 112
от 22.08.2019 г.
Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за
озеленяване в кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична
промяна на улична регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124
„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в
кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична
регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 7, ДЗО - 112/09.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 113
от 22.08.2019 г.
Изменение на Решение № 20, взето с Протокол № 3/28.02.2019 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР за ЗИД на
ЗСПЗЗ и чл. 99, т. 2, от Административно-процесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Изменя свое решение № 20 от 28.02.2019 г. в частта номера на имота и на
скицата както следва:
¾ „проектен кадастрален № 031008, с размер 0,838 дка” се заменя с
„имот с идентификатор № 06269.1.710, с размер на 0,836 дка.”
¾ „скица - проект № ф01379” се заменя със „скица № 15-689552 от
22.07.2019 г.”

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 8, ДЗО - 113/09.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 114
от 22.08.2019 г.
Разглеждане на предложение за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХІV - 777,
кв. 16 по плана на гр. Девин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124
„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава разрешение за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХІV - 777, кв. 16 по плана
на гр. Девин на север и юг по имотните граници на имот с идентификатор
20465.503.831, образуване на нов УПИ – за склад за останалата част от имота и
изменение на УР от о.т. 483, през о.т. 484, о.т. 479 до о.т. 478, във връзка с което се
променя и регулацията на УПИ ХХV - за общежитие.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 9, ДЗО - 114/14.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 115
от 22.08.2019 г.
Върнато за ново обсъждане Решение № 94 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11
на Общински съвет гр. Девин.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Отменя решение № 94 от 24.07.2019 г. на Общински съвет – Девин.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 10, ДЗО - 115/15.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 116
от 22.08.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от
Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5
от Закона за публични финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за
2018 година както следва:
1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ
1.1.1 ПРИХОДИ

-

6 712 924 лева

1.1.2 РАЗХОДИ

-

6 044 897 лева

1.2.1 ПРИХОДИ

-

10 095 952 лева

1.2.2 РАЗХОДИ

-

4 455 864 лева

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ
ПРИХОДИ
1.3.1 РАЗХОДИ

-

293 173 лева

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.
3. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2018 г.,
съгласно приложение № 14.
4. Приема отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюз и
сметките за чужди средства към 31.12.2018 г., съгласно приложение № 3, № 4, № 5,
№ 6 и № 7.

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално
стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2018 г. – приложение № 22.
6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2018 г.,
съгласно приетия график от Общински съвет – Девин - приложение № 9.
7. Приема за сведение одитно становище на Сметна палата.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 11, ДЗО - 118/15.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 117
от 22.08.2019 г.

Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община
Девин за 2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския
дълг,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2018
година, съгласно приложение № 14.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 12, ДЗО - 119/15.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 118
от 22.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от
Европейския съюз за първото шестмесечие на 2019 г. и предложение за
актуализация
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 2 от
Закона за публични финанси и чл. 46, ал. 2 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за
първото шестмесечие на 2019 година, както следва:
1.1

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

1.1.1 ПРИХОДИ

-

4 139 586 лева

1.1.2 РАЗХОДИ

-

3 290 221 лева

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.1.
1.2

ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1.2.1 ПРИХОДИ

-

7 366 130 лева

1.2.2 РАЗХОДИ

-

2 257 696 лева

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.2.
1.3

РАЗХОДИ

ЗА

ДЪРЖАВНИ

ДЕЙНОСТИ,

ФИНАНСИРАНИ

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
1.3.1 РАЗХОДИ

-

58 679 лева
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С

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.3.
2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото
шестмесечие на 2019 год., съгласно Приложение № 3, 4, 5, 6 и 7.
3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2019 год.,
съгласно приложение № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 2.3.
4. Приема инвестиционната програма за 2019 г. по обекти, видове разходи и
източници на финансиране, съгласно Приложение № 14.
5. Приема отчета на ОП „БКС-Девин” гр. Девин за първото шестмесечие на 2019
г. и предложената актуализация.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 13, ДЗО - 120/15.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 119
от 22.08.2019 г.
Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на
община Девин
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, във
връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за
нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал.
3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за управление на горските територии собственост на
община Девин, която е неразделна част от настоящото решение.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 14, ДЗО - 121/16.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg
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НАРЕДБА
за управление на горските територии собственост на община Девин
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Тази наредба определя реда за управление на горските територии,
собственост на Община Девин.
Чл.2. Организацията по управлението на общинските горски територии се
осъществява от кмета на общината.
Чл.3. Гори и горски територии са площите от землището на общината, отговарящи
на условията на чл. 2 от Закона за горите.
Чл.4. Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за:
•

Парковете и градините в урбанизираните територии на територията на

общината.
•

Дърветата от горско дървесни видове в земеделските територии.

•

Площите, заети с горско дървесна растителност в обхвата на републиканските

и месните пътища.
Чл.5. (1) Не се допуска намаляване на съществуващата лесистост:
1. на територията на Република България;
2. на територията на общини, в които лесистостта е под 10 на сто.
(2) Дейностите в горските територии общинска собственост се извършват по начин,
който не води до увреждане на растителни и животински видове и на техните
местообитания,

на

почвите,

водните

обекти

и

елементите

на

техническата

инфраструктура.
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Функции и категоризация на горските територии
Чл.6. (1) Горските територии изпълняват следните основни функции:
1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;
2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;
3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни
ползи за обществото;
4. защита на природното и културното наследство;
5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;
6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.
Чл.7.(1) Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се
делят на три категории:
1. защитни;
2. специални;
3. стопански;
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(2) Категоризирането на горските територии, за които по реда на други закони не
са определени и въведени особени статути и режими, се извършва с областни планове за
развитие на горските територии и се конкретизира с горскостопанските планове или
програми.
(3) Прекатегоризирането се извършва чрез промяна в приетия областен план за
развитие, чрез заявление на Община Девин.
(4) Условията и редът за категоризирането и прекатегоризирането на горските
територии се определят с Наредба на Министъра на земеделието и храните по чл. 18, ал.
1 от Закона за горите.
Раздел II
Инвентаризация на горските територии и горско планиране
Чл.8. (1) За установяване състоянието на ресурсите и изготвяне на тяхната оценка
се извършва инвентаризация на горските територии.
(2) За целите на инвентаризацията на горските територии, както и за планирането
на ловностопанските дейности и на дейностите по опазване от пожари, се обособяват
горски териториални единици.
(3) Горските териториални единици по ал. 2 се обособяват със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите и обхващат територията на една или повече
цели общини в границите на една област.
(4) Изпълнителната агенция по горите възлага извършването на инвентаризация
на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за
ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари, при съобразяване с
границите на горските териториални единици.
(5) Дейностите по ал. 4 се финансират от държавния бюджет.
(6) Данните от горската инвентаризация са публични и редът за достъп до тях се
определя с наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.
(7) Инвентаризацията на горските територии, областните планове за развитие на
горските територии, ловностопанските планове, както и горскостопанските планове и
програми се изготвят, актуализират и приемат при условия и по ред, определени с
наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(9) Собствениците и ползвателите на горски територии са длъжни да не
възпрепятстват провеждането на необходимите действия, свързани с инвентаризацията
на горските територии, и да предоставят необходимите данни за извършването й.
Чл.9. (1) Горското планиране се извършва на три нива и обхваща:
1. Национална стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за
развитие на горския сектор.
2. Областен план за развитие на горските територии.
3. Горскостопански план за горските територии общинска собственост и програми.
Чл.10.

(1)

За

горските

територии

–

общинска

собственост,

се

изработва

горскостопански план, с изключение на териториите, предоставени за нуждите на
2
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националната сигурност и отбраната.
(2) Горскостопанският план се изработва на основата на горскостопанските карти,
кадастралните

карти,

картите

на

възстановената

собственост,

извършената

инвентаризация на горските територии общинска собственост и се финансира от бюджета
на Община Девин.
(3) Горскостопанският план определят допустимия размер на ползването на
горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии
за срок 10 години.
(4) Горскостопанският план подлежи на оценка за съвместимост с предмета и
целите на опазване на съответната защитена зона по реда на Закона за биологичното
разнообразие, когато за съответните горски територии няма утвърден областен план по
чл. 9.
(5) Горскостопанският план на община Девин се утвърждава със заповед на
директора на Регионална дирекция по горите – Смолян.
(6)

Заповедта

по

ал.

5

може

да

се

обжалва

по

реда

на

Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Съдържанието на горскостопанските карти и условията и редът за създаването
и поддържането им се определят с Наредба на министъра на регионалното развитие и
благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 13, ал. 13
от Закона за горите.
Чл.11. Горскостопанският план за горските територии общинска собственост се
изработва от търговец, който е вписан в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 от Закона
за горите.
Чл.12. (1) В общинския план за развитие съгласно Закона за регионалното
развитие се разработва раздел за развитието на горските територии, който е съобразен с
областния план за развитие на горските територии.
(2) Разделът за развитие на горските територии по ал. 1 се разработва въз основа
на утвърдените горскостопански планове и програми /за горски територии собственост на
физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените
имоти от 2 до 5 ха/ и определя насоките за развитие на Община Девин в областта на
горското стопанство и свързаните с него дейности.
Раздел III
Горска сертификация
Чл.13. (1) Горската сертификация е доброволен инструмент, който се прилага чрез
оценяване и валидиране на практики за управление на горите с помощта на набор от
стандарти.
(2) Горска сертификация се извършва от независими, недържавни сертифициращи
органи.
(3) За извършената сертификация на стопанисващия горската територия се издава
сертификат от сертифициращия орган по определена от него процедура.
3
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(4) Със сертификата по ал. 3 се удостоверява, че стопанисването на горските
територии

се

осъществява

по

отговорен

начин,

балансиращ

екологичните,

икономическите и социалните ползи.
Глава трета
СОБСТВЕНОСТ
Раздел I
Право на собственост
Чл.14.

Правото

на

собственост

върху

горските

територии

принадлежи

на

физически и юридически лица, на държавата и на общините.
Чл.15. (1) Общинска собственост са горските територии, правото на собственост
върху които е възстановено на общините, както и тези, придобити от тях чрез правна
сделка или по други придобивни способи и не са държавна или частна собственост.
(2)

Публична

общинска

собственост

са

горските

територии

–

общинска

собственост:
1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или
във връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни,
образователни и хуманитарни дейности;
2.

попадащи

водоизточниците

в

и

най-вътрешния
съоръженията

пояс
за

на

санитарно-охранителните

питейно-битово

водоснабдяване

зони
и

на
на

водоизточниците на минерални води по Закона за водите;
3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за
защитените територии;
4. включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по
Закона за културното наследство.
(3) Частна общинска собственост са всички останали горски територии на
общината
(4) Собствеността на общината върху поземлени имоти в горски територии се
удостоверява с един от следните документи:
1. акт за общинска собственост;
2. договор за придобиване право на собственост;
3. решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението
на поземления имот, с приложена към него скица на имота.
Чл.16. Собствениците на горски територии трябва да упражняват правото си на
собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието им и не причинява вреда
на други собственици или на обществото.
Раздел II
Разпореждане със собствеността
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Чл.17. Разпореждането с горските територии – собственост на общината, се
извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел II на Глава трета от Закона за горите
и Глава четвърта на Закона за общинската собственост.
Чл.18. Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез
покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в
закона.
Чл.19. За нуждите на общината и с цел увеличаване лесистостта на землището,
общината може да закупува горски територии - собственост на физически лица, на
юридически лица и на държавата.
Чл.20. (1) Закупуването от общината на горски територии се извършва въз основа
на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след
решение на общинския съвет.
(2) Въз основа на решението на общинския съвет по ал. 1 кмета на общината
взема решение за откриване на процедурата, в което се посочват:
1.

Общините и землищата, в които общината желае да закупи имоти.

2.

Методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на

имотите - предмет на сделката.
3.

Датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията.

4.

Начинът на плащане и евентуални обезпечения.

5.

Специални изисквания към участниците.

6.

Други условия.

(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за масово
осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин в срок,
не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.
(4) Заинтересуваните лица правят писмено предложение до кмета на общината, в
което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата цена на имота и се
прилагат:
1.

Документ за собственост.

2.

Скица на имота.

3.

Данъчна оценка на имота.

4.

Извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, кметът на общината
назначава

комисия,

която

да

разгледа

получените

предложения

и

да

направи

предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на
комисията се изготвя протокол.
(6) Въз основа на протокола по ал. 5 кметът на общината сключва договори с
лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.
(7) Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в службата по
вписванията по местонахождението на имота.
Чл.21. (1) Общината може да продава или заменя горски територии – частна
5

Приложение към Решение №119 от 22.08.2019 г.

общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на
разпоредбите на Закона за горите.
(2) Продажба по ал.1 се извършва:
1.

За прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и

други съсобственици.
2.

Когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на

предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване
строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва без провеждане на търг,
когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона
за собствеността.
(4) Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и
отбрана, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на
съответното ведомство, на което са предоставени.
(5) Замяна по ал. 2, т. 1 може да се извърши само в случай че тя е:
1.

Способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между

общината и други съсобственици.
2.

Начин за изпълнение на задълженията на общината, произтичащи от договор с

държавата.
3.

Необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение

по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла
на Закона за държавната собственост.
4.

Необходима

във

връзка

със

строителството

на

общински

обекти

от

първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са
публична общинска собственост.
5.

Способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни

пътища или части от тях между общината, държавата и горски сдружения.
6.

Между държавата и общината или между общини.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от общината поземлени имоти
вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии - собственост на
общината.
(7) Не се допуска замяна, когато:
1.

Върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека или други

вещни права.
2.

Разликата в стойността на имотите на замяна определена по реда на Наредба

за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с ПМС№ 236 от 03.08.2011 г.
3.

Имотите – предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда.

4.

В резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

(8) В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за
изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При
6
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неспазване на условията по договора Кметът на общината разваля договора по съдебен
ред.
Чл.22. (1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско
ползване или слабо продуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на
земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл. 81 от
Закона за горите.
(2) Влязлото в сила решение по ал.1 се изпраща на Дирекцията по земеделие и
гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.
Чл.23. Горски територии - частна общинска собственост, могат да бъдат включени
в плана за уедряване на собственици на поземлени имоти в горски територии намиращи
се в едно землище, които са се обединили в горско сдружение след решение на
Общинския съвет.
Чл.24.(1) Замяна на поземлени имоти в горски територии – частна общинска
собственост, може да се извърши само в случай че тя е:
1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между
държавата, съответно общината и други съсобственици;
2. начин за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по
смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на
Закона за държавната собственост;
4.

необходима

във

връзка

със

строителството

на

общински

обекти

от

първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са
публична общинска собственост;
5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни
пътища или части от тях между държавата, общини и горски сдружения;
6. между държавата и община или между общини.
Чл.25. Замяната на поземлени имоти в горски територии – частна общинска
собственост, се извършва при спазване изискванията на чл. 24 и по реда на Закона за
общинската собственост.
Чл.26. Включването на горски територии – общинска собственост, в план за
уедряване се извършва след предварително писмено съгласие от общинския съвет.
Раздел III
Управление на поземлени имоти в горски територии
Чл.27. (1) Управление на поземлени имоти в горски територии,собственост на
Общината,се осъществява в съответствие с разпоредбите на Раздел III от Глава трета на
Закона за горите.
(2) Поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, могат да бъдат
предоставени за временно ползване под наем или под аренда.
Чл.28. Поземлените имоти в горски територии - общинска собственост, се отдават
под наем в случаите, когато за ползването на имота не е необходимо да се променя
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начинът на трайно ползване на територията.
Чл.29. (1) Поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, могат да
се отдават под наем, от кмета на общината след решение на общинския съвет, без
провеждане на търг:
1. на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
общественополезна дейност – за осъществяване на техните нестопански дейности;
2. когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година;
3. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на дейностите
по сключени дългосрочни договори по чл. 100 и 116 от Закона за горите.
4. Срокът за отдаване под наем на поземлените имоти в горски територии общинска собственост, не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) При сключване на договор за наем на поземлен имот в горска територия –
общинска собственост, за срок, по-дълъг от три години, наемодателят писмено уведомява
съответната регионална дирекция по горите.
(3) Изискването по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.
Чл.30. Ползването на дървесина не може да бъде предмет на договор за наем на
поземлен имот в горска територия – общинска собственост.
Чл.31.(1) Поземлените имоти в горските територии – общинска собственост, могат
да бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда, когато ползването е свързано
с промяна на начина на трайно ползване на територията.
(2) Обект на договора за аренда могат да бъдат и съществуващите в съответния
имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи дейностите по договора.
Чл.32.(1) Поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, могат да
бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда след провеждане на търг.
Заповедта за откриване на търга се издава от кмета на общината след решение на
общинския съвет.
(2) Срокът на договора за аренда на горски територии – общинска собственост, не
може да бъде по-дълъг от 30 години.
(3) Не може да бъде предмет на договора за аренда ползването на дървесина и
недървесни горски продукти с изключение на такива, създадени в резултат на дейността
на арендатора, за която е сключен договорът.
Чл.33. Предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти в горски
територии – общинска собственост, се извършва по ред, определен с Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Девин, приета от Общински съвет – Девин.
Чл.34. (1) При сключване на договор за аренда, на поземлен имот в горска
територия –

общинска

собственост,

наемодателят писмено

уведомява

съответната

регионална дирекция по горите.
(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.
Чл.35. Арендодателят предприема действия за отразяване на промяната на начина
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на трайно ползване на територията в кадастралната карта, съответно в картата на
възстановената собственост след сключването на договора, съответно след неговото
прекратяване.
Раздел IV
Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски
територии
Чл.36. (1) Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в
горски

територии,собственост

на

общината,

се

осъществява

в

съответствие

с

разпоредбите на Раздел III от Глава трета на Закона за горите.
(2) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на
предназначението на територията се учредява за изграждане на:
1. стълбове за въздушни електропроводи;
2.

стълбове

за

телекомуникационно

оборудване,

радио

и

телевизионно

разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на
техническата инфраструктура;
3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването
и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:
а) автомобилни горски пътища;
б) заслони за обществено ползване;
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;
г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за
постоянно или временно обитаване;
д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или
временно обитаване;
е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или
временно обитаване;
ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;
4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и
подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа
енергия;
5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и
канализации с диаметър над 1500 мм;
6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими
строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен
ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години.
(3) Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок от кмета на
общината, след решение на общинския съвет.
(4) Не се разрешава изграждането на обекти по ал. 2, т. 3, букви от „б" до „е",
когато това не е предвидено в приетите за съответната територия горскостопански
планове, програми или планове за управление на защитени територии.
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(5) Не се учредява право на строеж върху поземлени имоти в горски територии в
случаите, когато в специален закон е въведена забрана за строителство.
Чл.37. (1) За учредяване право на строеж инвеститорът прави искане за
предварително съгласуване пред кмета на общината, придружено от съответните
документи съгласно чл. 55, ал. 3 от Закона за горите, който в двумесечен срок се
произнася по него, съобщава се и може да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(2) След

положително

становище

по

съгласуването,

инвеститорът

подава

заявление по образец до кмета на общината, комплектовано с необходимите документи
съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за горите, който в едномесечен срок се произнася по
него, като учредява право на строеж или постановява отказ.
(3) Актовете по ал. 2 се съобщават и могат да се обжалват по реда на
Административно процесуалния кодекс.
(4) За учредяване право на строеж се заплаща цена, определена с Наредба №2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Девин, приета от общинския съвет, като се посочва в акта за учредяването му и се
заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на акта по сметка на общината.
(5) Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване право на строеж и
извършеното плащане по ал. 4, се сключва договор между заявителя и кмета на
общината, който се вписва от заявителя в службата по вписванията и копие от него се
изпраща в Регионална дирекция по горите – Смолян.
(6) Правата на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж се
погасяват:
1.

В случай на неплащане на дължимата цена в срока по ал. 4.

2.

Ако правото не се упражни в продължение на 5 години.

(7) В случай на погасяване на правата по ал. 6, лицето, в чиято полза е учредено
правото на строеж е длъжно да премахне за своя сметка изградените в имота постройки и
съоръжения, както и да извърши възстановяване на терена, освен ако не е уговорено
друго в акта за учредяване.
(8) За изграждане на обекти по чл. 30, ал. 2, т. 3 за осъществяване на дейността
на общината се приема решение на общинския съвет.
(9) Не е необходимо учредяване право на строеж за обекта по чл. 30, ал. 2 в
случаите, когато строителството се извършва от общината и се допуска след издаване на
разрешение за строеж.
(10) Дървесината

от

поземлените

имоти

в

горските

територии

общинска

собственост, върху които е учредено възмездно право на строеж е собственост на
заявителя, като добива и разпореждането с дървесината се организира от него по реда на
Закона за горите за негова сметка след издаване на разрешение за строеж.
(11) Дървесината

от

поземлените

имоти

в

горските

територии

общинска

собственост, върху които е учредено безвъзмездно право на строеж по чл. 55, ал. 2 от
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Закона за горите е собственост на общината, като добива и разпореждането с нея се
организират от общината.
Чл.38. (1) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии – общинска
собственост може да се учреди за изграждане и/или обслужване на:
1. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и
канализации с диаметър под 1500 мм, както и въздушни и подземни електропроводи,
кабели и други довеждащи и отвеждащи проводи на техническата инфраструктура;
2. телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други линии;
3. лифтове и влекове – за срок до 30 години;
4. обхвата на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове.
(2) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за
обслужване

на

надземни

и

подземни

проводи

за

хидротехнически

съоръжения,

водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм, нефтопроводи, топлопроводи,
газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения
за производство на електрическа енергия.
(3) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост се
учредява безсрочно или за определен срок от кмета на общината след решение на
общинския съвет.
Чл.39. (1) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост инвеститорът прави искане за предварително съгласуване пред
кмета на общината, придружено с необходимите документи по чл. 62, ал. 3 от Закона за
горите.
(2) В едномесечен срок от постъпване на искането, кмета на общината се
произнася по него. Решението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния
кодекс и може да се обжалва при условията и по реда, определен в него.
Чл.40. (1) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии
общинска собственост се подава заявление по образец до кмета на общината.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат съответните документи по чл. 63, ал. 2 от
Закона за горите.
(3) Когато за изграждането на обект или съоръжение в горски територии общинска
собственост е необходимо учредяване право на строеж и сервитут, заявленията се
разглеждат едновременно.
(4) Органът по ал. 1 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на
постъпването му, като учредява сервитут или постановява отказ.
(5) Актовете по ал. 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на
Административно процесуалния кодекс.
(6) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии
общинска собственост се заплаща цена, определена с Наредба за оценка на поземлени
имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 от 03.08.2011 г. Цената за учредяване на
сервитута се посочва в акта за учредяването му.
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(7) Цената по ал. 6 се заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на акта за
учредяване на сервитут. В случай, че цената не бъде заплатена в определения срок,
правата на лицето, в чиято полза е учреден сервитутът, се погасяват.
(8) Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване на сервитут и извършеното
плащане на дължимата цена се сключва договор между заявителя и Кмета на общината,
който се вписва от лицето, в чиято полза е учреден сервитутът в службата по
вписванията Девин. Копие от вписания договор се изпраща в Регионална дирекция по
горите – Смолян.
(9) Цената за учредения сервитут по ал. 6 постъпва по сметка на общината.
(10) Учредяването на сервитути върху поземлени имоти - горски територии
общинска собственост, които са предоставени за нуждите на националната сигурност и
отбраната на страната, се извършва след разрешение от ръководителя на съответното
ведомство, на което са предоставени. Разрешението се изисква от заявителя и се прилага
към документите по ал.2.
(11) За сервитутите, които възникват по силата на специални закони в горски
територии общинска собственост, се прилагат разпоредбите на съответните закони.
Приемането на подробен устройствен план за тези сервитути се разрешава след
уведомяване кмета на общината и не се прилага за обекти с национално значение или
общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на
територията. Определянето на обезщетението за тези сервитути се извършва по реда на
Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 от
03.08.2011 г.
(12) Титуляра на сервитута е длъжен за своя сметка да поддържа територията,
върху

която

е

учреден

сервитутът,

в

състояние,

което

да

гарантира

безопасна

експлоатация на обекта.
(13) Собствеността върху дървесината от поземлени имоти в горски територии
общинска собственост, върху които са учредени сервитути или такива възникват по
силата на специални закони, е на титуляра на сервитута, като добивът и разпореждането
с нея се организира от него и за негова сметка по реда на Закона за горите.
Чл.41. (1) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии може да
се учреди:
1. за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни
богатства по реда на Закона за подземните богатства – за срока на разрешението,
издадено по реда на Закона за подземните богатства;
2. на държавни органи, извършващи дейности по контрол и опазване на околната
среда - когато това е свързано с дейността им, както и на училища, научни институти и
юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с
управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите - безсрочно;
3. за извършване на теренни проучвания на археологически ценности - за срок не
по-дълъг от три години.
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(2) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии се учредява от
кмета на общината след решение на общинския съвет – за поземлени имоти в горски
територии - общинска собственост;
(3) Извън случаите по ал. 1 право на ползване върху поземлени имоти в горски
територии може да се учреди за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона
за пчеларството от кмета на общината – за поземлени имоти в горски територии –
общинска собственост;
Чл.42. (1) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии
общинска собственост може да се учреди:
1.

За извършване на дейности свързани с търсене и проучване на подземни

богатства по реда на Закона за подземните богатства за срока на разрешението.
2.

На държавни органи извършващи дейности по контрол и опазване на околната

среда - когато това е свързано с дейностите им, както и на училища, научни институти и
юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност свързана с
управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите- безсрочно.
3.

За извършване на теренни проучвания на археологически ценности - за срок

не по-дълъг от три години.
(2) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии общинска
собственост се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет.
(3) Извън случаите по ал.1 и 2 право на ползване върху поземлени имоти в горски
територии общинска собственост може да се учреди за устройване на постоянни пчелини
по смисъла на Закона за пчеларството от кмета на общината.
(4) За учредяване право на ползване за поземлени имоти в горски територии
общинска собственост се подава заявление по образец до кмета на общината. Към него се
прилага скица на имота или скица- проект с координатите на точките, определящи
границите на поземления имот от кадастралната карта или от картата на възстановената
собственост, съгласувана от Регионална дирекция по горите – Смолян и оценка на имота,
а когато правото на ползване се учредява за извършване на дейности свързани с търсене
и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, и:
1.

Разрешение за търсене и/или проучване издадено по реда на Закона за

подземните богатства.
2.

Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на Глава шеста от Закона

за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие
или становище на компетентния орган по околна среда.
3.

Изготвен и одобрен проект за рекултивация на нарушени терени - когато

дейността за която се учредява правото на ползване е свързано с отнемане на
повърхностния почвен слой.
4.

Безусловна неотменяема банкова гаранция за изпълнение на проекта по т. 3,

като същата се освобождава в едномесечен срок след приемане на рекултивацията.
(5) Кмета на общината се произнася по заявлението, като учредява право на
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ползване или постановява отказ. Актовете се съобщава и могат за се обжалват по реда на
Административно процесуалния кодекс.
(6) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии
общинска собственост за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за
пчеларството, собственика на пчелина подава заявление до кмета на общината, като
прилага доказателства, че е вписан в регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството и е
собственик на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства.
(7) За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за
пчеларството не се учредява право на ползване в поземлени имоти в горски територии
общинска собственост, а се издава разрешение от Кмета на общината.
(8) Актът за учредяване право на ползване по ал. 6 и разрешението по ал. 7 се
издават в деня на подаване на заявлението.
(9) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии
общинска собственост за извършване на дейности по ал. 1, т. 1 се заплаща цена,
определена с Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии приета с ПМС №
236 от 03.08.2011 г. Не се заплаща цена, когато е в полза на училища, научни институти
и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност свързана с
управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите, както и за
извършване на теренни проучвания на археологически ценности.
(10) Цената по ал. 1, т. 1 се заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на
акта за учредяване право на ползване. В случай, че цената не бъде заплатена в този
срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват.
(11) Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване право на ползване и след
извършено плащане по ал. 9, кмета на общината сключва договор със заявителя, който се
вписва от лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване в службата по
вписванията. Копие от вписания договор се изпраща на Регионална дирекция по горите –
Смолян.
(12) Цената на учреденото право на ползване постъпва по сметка на общината.
(13) Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии
общинска собственост по ал.3, както и издаването на разрешение по ал. 7 е
безвъзмездно.
(14) Дървесината от поземлени имоти в горски територии общинска собственост,
върху които е учредено правото на ползване, е собственост на титуляра на правото на
ползване. Добивът и разпореждането с нея се организират от него по реда на Закона за
горите и е за негова сметка.
(15) След изтичане на срока, за който е учредено правото на ползване по ал. 1, т.
1 и 3 е длъжен да извърши рекултивация на терена за негова сметка в едногодишен срок
от погасяване правото на ползване. Рекултивацията се извършва при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи.
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Раздел V
Промяна на предназначението
Чл.43. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии
общинска собственост се допуска и извършва съгласно Раздел V от Закона за горите.
(2) След промяна на предназначението по посочения раздел и дължимата цена е
заплатена в тримесечен срок, поземлените имоти се продават на лицето, по чието искане
е станала промяната на предназначението.
(3) Продажбата се извършва от кмета на общината или от оправомощено от него
длъжностно лице по реда на наредбата на общинския съвет.
(4) В седем дневен срок от сключване на договора за продажба, кмета или
оправомощено от него длъжностно лице изпраща препис от договора на службата по
геодезия и кадастър за отразяване в кадастралната карта и регистри, или на общинската
служба по земеделие за отразяване в картата на възстановената собственост.
(5) Дървесината от поземлени имоти в горски територии общинска собственост,
чиито предназначение е променено е на собственика на съответния имот. Добивът и
разпореждането с дървесината се организират от собственика по реда на Закона за
горите за негова сметка.
(6) Дървесината от поземлени имоти в горски територии общинска собственост,
чиито предназначение е променено безвъзмездно е собственост на общината. Добивът и
разпореждането с нея се организират от общината.
Чл.44. (1) Промяната на предназначението на земеделските територии или
нарушени територии по смисъла на Закон за устройство на териториите в горски
територии се извършва безвъзмездно със Заповед на министъра на земеделието и
храните, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по
горите.
(2) Заявленията за промяна на предназначението с приложените към него
необходими документи са съгласно чл. 81 и 82 от Закона за горите.
Чл.45. (1) При промяна на предназначението за поземлени имоти в горски
територии общинска собственост, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени
вещни права, както и в случаите за които това е предвидено в нормативен акт, се изготвя
оценка на имота.
(2) Оценките се изготвят от правоспособни независими оценители, регистрирани
по Закона за независимите оценители, като условията и редът за извършване на оценка
се определят с наредба на Министерския съвет.
(3) При изготвяне на оценки за учредяване на ограничени вещни права върху
горски територии общинска собственост се включва и стойността на дървесината. Това се
прилага и при изготвяне на оценки за определяне на обезщетението за сервитути, които
възникват по силата на специални закони.
(4) При промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути,
както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори общинска собственост, се
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заплаща цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на
министъра на земеделието и храните. Цената постъпва в приход на общината и се
изразходва само за създаване на нови гори.
Глава четвърта
СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Стопанисване
Чл.46. (1) Стопанисването обхваща дейностите по залесяване, защита срещу
ерозия и порои и провеждане на сечи в горите и това се осъществява съгласно
разпоредбите на Закона за горите.
(2) Горите се стопанисват като високостеблени, издънкови за превръщане в
семенни и нискостеблени. Не се стопанисват като гори:
1.

Плантации за коледни елхи и зеленина.

2.

Плантации от дървесни или храстови видове, създадени с цел ускорено

производство на биомаса.
3.

Насаждения за производство на плодове.

4.

Плантации от бързо растящи горско-дървесни видове, създадени върху

земеделски земи или урбанизирани територии.
5.

Площите в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за

които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесна и
храстова растителност.
Чл.47.

Възлагане

изпълнението

на

дейностите

се

извършва

с

приетата

с

Постановление № 316 от 24 ноември 2011 г. на МС Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.
Раздел II
Залесяване и защита на горските територии срещу ерозия и порои
Чл.48. Залесяването обхваща дейностите по създаване на гори:
1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали;
2.

подготовка

на

почвата

и

засаждане/засяване

на

горски

репродуктивни

материали и ограждане;
3. попълване, отглеждане, инвентаризация на културите;
4. подпомагане на естественото възобновяване.
Чл.49. (1) Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои
се извършват в съответствие с утвърдените горскостопански планове.
(2) Залесяването се извършва въз основа на технологични планове за залесяване.
Технологичните планове за залесяване се изготвят по реда на наредбата по чл. 95, ал. 2,
т. 1 от Закона за горите.
Чл.50. (1) Изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и
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порои в горските територии се извършва от държавните горски стопанства, държавните
ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални
звена на Изпълнителната агенция по горите, общински горски структури и търговци,
регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите.
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат:
1. при строителство на баражи, прагове и подпорни стени;
2. когато дейности по залесяване с механизиран начин на извършване се възлагат
самостоятелно;
Чл.51. (1) Министерският съвет приема наредба за определяне на условията и
реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна или общинска
собственост.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите приема наредби за определяне
на условията и реда за:
1. залесяване на горски територии и на земеделски земи, използвани за създаване
на

специални,

защитни

и

стопански

гори

и

на

гори

в

защитени

територии,

инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране;
2. определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската
семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали,
тяхното окачествяване, търговия и внос;
3. регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в
горските разсадници - държавна собственост;
4. защита на горските територии срещу ерозия и порои, както и строеж на
укрепителни съоръжения.
Чл.52. (1) Сечища и пожарища, които не могат да бъдат възобновени по естествен
път до 7 години от изсичането или изгарянето им при пожар се залесяват от общината до
2 години след изтичане на 7-годишния период.
(2) Когато в горскостопанския план е предвидено възобновяване по изкуствен
начин, залесяването се извършва в срок до 3 години след изсичането на насаждението.
Раздел III
Провеждане на сечи в горите
Чл.53. Сечите в горите общинска собственост се провеждат при условия и ред
определен съгласно Закона за горите и Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите
на Министерство на земеделието и храните.
Чл.54. (1) Сечите се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване
състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове.
(2) Сечите в горите в защитените територии и защитените зони се провеждат при
спазване на заповедите за тяхното обявяване и плановете им за управление.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите приема наредба, с която се
определят:
1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане;
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2. условията и редът за провеждане на сечите;
3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч;
4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;
5.

системата

от

режими

и

мерки

за

стопанисване

на

типовете

природни

местообитания.
6. условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции на реки.
Чл.55. Освен в случаите, предвидени в горскостопанския план, собствениците на
гори, както и лицата, на които е предоставено управлението на поземлени имоти в горски
територии, провеждат санитарни сечи и когато е дадено предписание за това от
регионалната дирекция по горите или от съответната лесозащитна станция. Сечта се
провежда в срока, определен в предписанието.
Чл.56. Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва при
условията и по реда на наредбата по чл. 101, ал. 3 от ЗГ от лице, вписано в публичния
регистър за упражняване на лесовъдска практика.
Чл.57. (1) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително по образец,
издадено от:
1. оправомощено от кмета на съответната община лице с висше лесовъдско
образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска
практика -

за горските територии

-

общинска собственост, както и за такива,

предоставени за управление въз основа на договор, когато:
а) насаждението е предвидено за сеч в горскостопански план, програма или
планове за ловностопански дейности и за дейности по опазване от пожари;
б) насаждението е маркирано за предвидената сеч и са спазени изискванията на
чл. 50 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите;
в) има одобрен карнет-опис и одобрен технологичен план за добив на дървесина;
г) за гори - общинска собственост, както и за гори, предоставени за управление на
общините, е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на чл. 181 от Закона за горите.
2. Позволителното за сеч се издава на лице, вписано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика.
3. Лицето по т. 2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и
взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на
добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред,
определен с наредбата по чл. 148, ал. 11 от Закона за горите, до освидетелстване на
сечището.
Глава пета
ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Раздел I
Ползване на дървесина
Чл.58. (1) Ползването на дървесина от горските територии – собственост на
общината, представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея.
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(2) Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци,
регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, с изключение на
случаите, когато добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на
корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба.
(3) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината от горските територии,
собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно –
от горските територии, държавна собственост.
(4) Количеството дървесина, което може да се добива по реда на ал. 2, т. 1 за
горските територии – общинска собственост, се определя с решение на общинския съвет
(5) В съответствие с определеното количество по ал. 4 кметът на общината или
кметовете на кметствата изготвят списъци на физическите лица, които имат право да
закупуват дървесината от горските територии по реда на ал. 2, т. 1.
(6) В списъците по ал. 5 се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече
от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да
закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да
закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра.
Чл.59.

(1)

Ползването

на

дървесина

от

горските

територии

–

общинска

собственост, се осъществява по един от следните начини:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.
Чл. 60. Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост, е
възмездно.
Чл.61.

(1)

Ползването

на

дървесина

от

горските

територии

–

общинска

собственост, се извършва при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 95, ал.
1 от Закона за горите.
(2) Общината може въз основа на договор, да предостави добива на дървесина в
собствените си гори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите или на
лица, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от Закона за горите.
Условията и редът за добива на дървесина се определят в договора.
Чл.62. (1) Общината, може да предостави до една трета от годишното си ползване
на дървесина за добив или за преработване на търговци, които:
1. осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на
територията на община Девин, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в
горски територии – общинска собственост;
2. притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на
дървесина.
(2) Документът за съответствие по ал. 1, т. 2 следва да удостоверява, че
търговецът прилага някоя от следните системи за:
1. устойчиво управление на гори, или
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2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
Чл.63. (1) Община Девин като собственик на гори, може да сключва с търговци
договори за срок до 15 години за:
1. добив на дървесина;
2. продажба на дървесина.
(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 1 .
(3) Ежегодното количество – предмет на договорите по ал. 1, е в размер:
1. до една трета от годишното ползване на дървесина в община Девин.
(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите
по ал. 1 – 3 се определят с наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите.
(5) Ползването на дървесина се осъществява:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.
(6) Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по
двата начина по ал. 5.
(7) Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост, се
осъществява по начините по ал. 5, определени с решение на общинския съвет.
(8) Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се
извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, съответно от лицата по чл.
64, ал. 1.
(9) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 31 октомври и се одобрява от
кмета на общината по решение на общинския съвет. Годишният план се публикува на
интернет страницата на общината в срок до 15 ноември.
(10) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен
годишен план за общината.
Чл. 64. (1) Възложител за горските територии - общинска собственост, са:
1. общината, или
2. общинската горска структура, организирана в общинско предприятие по Закона
за общинската собственост, или
3. търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала.
Чл.65. (1) С наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, се определят
условията и редът за възлагане изпълнението на дейности в горските територии общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
Раздел II
Ползване на недървесни горски продукти
Чл.66. (1) Ползването на недървесни горски продукти е добивът на смола, борина,
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и
мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни,
които не са дивеч, както и разпореждането с тях.
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(2) Ползване на недървесни горски продукти, когато представлява стопанска
дейност, се извършва само ако това е предвидено в утвърден горскостопански план.
Чл. 67. Ползването на лечебни растения се урежда по реда на Закона за
лечебните растения.
Чл.68. (1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии се
извършва, без да се нарушават правата на трети лица и разпоредбите на действащата
нормативна уредба.
(2) Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от
тях от горските територии, когато не представлява стопанска дейност, се извършва
безвъзмездно и свободно.
Чл.69. (1) Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти от горски
територии - общинска собственост, се извършват след решение на общинския съвет, по
следните начини:
1. възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено
състояние;
2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;
3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти.
(2) За организиране на добива и разпореждането по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се
сключват договори със срок до 10 години. В договорите се определят разрешените за
добив продукти, мястото за тяхното добиване, цените, количествата и начините за
тяхното измерване.
(3) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии - общинска
собственост, по ал. 1, т. 1 и 3 се извършва по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ.
Раздел III
Паша в горските територии
Чл.70. (1) Пашата на селскостопански животни в горските територии - общинска
собственост, се извършва след заплащане на цена за календарната година, определена с
решение на общинския съвет.
(2) За заплатената по ал. 1 цена на лицето се издава документ, в който се посочват
видът и броят на животните.
Чл.71. Забранява се:
1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
2.

пашата

в

поройните

и

ерозираните

горски

територии,

дендрариумите,

одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни
материали и в горските разсадници;
3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в
издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;
4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им
възобновяване;
5. нощната паша в горските територии;
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Чл.72. (1) Забрана по чл. 71 се налага със заповед, която се издава от кмета на
общината ежегодно до края на месец февруари, като в нея се посочват горските
територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта се
обявява на видно място в сградата на общината, кметството или населено място, както и
на интернет страницата на общината.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на постъпили до края на месец януари
писмени предложения от:
1. директорите на държавните горски стопанства или държавни ловни стопанства за горските територии - държавна собственост;
2. кметовете на райони и кметства и кметските наместници - за горските територии
- общинска собственост;
3. собствениците - за горските територии извън посочените в т. 1 и т. 2.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава при съобразяване с ограниченията и забраните,
предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитени
територии и защитени зони.
(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в Регионалната дирекция по
горите и Регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват
попадат горските територии.
Глава шеста
ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл.73. Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и борба с
болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия.
Чл.74. (1) Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди
осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и
включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на
вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни
мероприятия и провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди.
(2) Изпълнителната агенция по горите, регионалните дирекции по горите и
лесозащитните

станции

оказват

безплатно

методическо

ръководство,

консултират

общините и другите собственици на гори, дават предписания и извършват контрол по
защитата на горите от болести, вредители и други повреди.
(4) Защитата на горските територии от болести и вредители и други повреди се
организира и провежда при условия и по ред, определени с наредба на министъра на
земеделието, храните и горите.
(5) Растителнозащитните средства и препарати се прилагат при условия и по
начин,

определени с наредба на министъра на земеделието,

храните и

горите,

съгласувана с министъра на околната среда и водите и с министъра на здравеопазването.
(6) Защитата от болести, вредители и други повреди се организира и осъществява
от общината и е за нейна сметка. В случай на масово развитие на болести или
каламитети, защитата се организира и контролира от лесозащитната станция за сметка на
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държавния бюджет.
Чл.75. (1) Условията и редът за проектиране на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари се определят с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за
условията и реда за защита на горските територии от пожари, издадена от Министъра на
вътрешните работи и Министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии е
забранено, освен в случаите, определени с наредбата по ал. 1.
Чл.76. (1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се
планират за всяка горска териториална единица независимо от собствеността на
територията и са задължителни за изпълнение.
(2) Планирането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от
пожари е за сметка на държавния бюджет.
(3) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на
горските територии от пожари се организира и осъществява от собствениците, съответно
от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка.
Чл.77.

(1)

Собствениците

на

линейни

обекти,

както

и

на

съоръжения,

преминаващи или попадащи в горските територии за които е учредено право на строеж
или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват
периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или
съоръжението;
3.

да

определят

особено

опасните

в

пожарно

отношение

места

и

да

ги

обезопасяват.
(2) Добитата при изпълнение на дейностите по ал. 1 дървесина е собственост на
лицето по ал. 1.
(3) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са
длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
(4) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез
своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в
горските територии преди всеки излет.
(5) Началниците на военните поделения и части са длъжни при провеждане на
полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и
да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.
(6) Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от
органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на
държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, общините, собствениците
и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях.
Чл.78. (1) Ежегодно, по предложение на директора на регионалната дирекция по
горите, областният управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските
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територии за областта.
(2) Заповедта по ал. 1 се оповестява публично на интернет страницата на
съответната областна администрация, на регионалната дирекция по горите и на
Изпълнителната агенция по горите.
(3) По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и
извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на
горските територии.
Чл.79. (1) Изпълнителна агенция по горите създава и поддържа информационна
система с база данни за пожарите в горските територии.
(2) Информацията,

съгласно

изискванията,

се

въвежда

в

информационната

система в срок до 24 часа от възникването на пожар и в срок до седем работни дни след
неговото ликвидиране.
Чл.80. Министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава
схема за оповестяване при възникване на пожар в горските територии.
Чл.81. (1) Кметът на общината:
1.

Организира, координира и провежда съгласувано с Районна служба пожарна

безопасност и защита на населението и Регионална дирекция по горите – Смолян мерките
и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и горските
територии - общинска собственост.
2.

Оказва съдействие на служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и

защита на населението, Изпълнителна агенция по горите, Държавните предприятия по чл.
163 от Закона за горите, както и териториалните им поделения и Министерство на
околната среда и водите, при осъществяване на техните функции, определени в Наредба
№ 8 по чл. 75.
3.

Създава за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене

на пожари в горските територии по реда на Закона за защита при бедствия.
4.

Информира местното население за задълженията и мерките по защитата на

горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски
пожар.
(2) Кметовете на кметства и кметските наместници изпълняват задълженията по ал.
1, т. 1, 2 и 4.
Чл. 82. Общинската горска структура, преди обявяване на пожароопасния сезон,
изготвя план за защита на горските територии - общинска собственост от пожари.
Чл.83. (1) Организацията за гасене на пожар в горски територии - общинска
собственост включва:
1.

Предварителна подготовка за успешно гасене.

2.

Действия и мероприятия при гасене.

(2) Мероприятията за гасене на пожар в горски територии - общинска собственост
и реда за организирането им се отразява в плана за действия при пожари.
(3) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметски наместници:
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1.

Връчват срещу подпис на всеки член от доброволно формирование известие

за неговото участие.
2.

Оповестяват местното население за възникнал пожар на територията на

землището.
3.

Организират транспортирането доброволните формирования до мястото на

пожара.
4.

Предоставят помещение и налични средства за връзка на ръководителя на

пожарогасителните действия.
5.

Осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на участниците в

гасенето.
6.

Ежегодно

организират

провеждане

на

инструктаж

на

доброволните

формирования.
Чл.84. Лицата, забелязали пожар в горските територии, са длъжни незабавно да
предприемат действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания
към единния европейски номер 112.
Глава седма
ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ
Чл.85. (1) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при
спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия,
освен в случаите, предвидени в Закона за горите.
(2) Достъпът до и от горските територии, предоставени за управление на други
ведомства във връзка с националната сигурност и отбраната, се определя с акт на
ръководителя на съответното ведомство.
(3) Достъпът до горските територии, включени в защитени територии, се извършва
при условията и по реда на този закон, освен в случаите, когато със заповедите за
обявяване или плановете за управление той не е забранен или ограничен при определени
условия.
(4) С разрешение, издадено по Закона за горите, се осигурява достъпът до:
1. горски територии, в които се провежда добив на дървесина и за това
обстоятелство е поставена обозначителна табела;
2. горските разсадници.
(5) Разрешението по ал. 4 се издава в писмена форма от лицето, стопанисващо
съответната територия.
Чл.86. В имотите в горските територии не може да се извършва ограждане или
други действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и
води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или
административен акт.
Чл.87. (1) Директорът на егионалната дирекция по горите със заповед може
временно, за срок до три месеца, да ограничи или да забрани достъпа до определена
горска територия:
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1. с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча;
2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите.
(2) Заповедта по ал. 1 може да бъде издадена и по предложение на директора на
съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или на собственика
на горската територия. Заповедта се оповестява публично на интернет страницата на
регионалната дирекция по горите и на информационното табло в сградата на общината.
(3) Въз основа на заповедта по ал. 1 лицето, по чиято инициатива е ограничен
достъпът до горската територия, поставя бариери или обозначителни табели.
(4) Достъпът на собственици на горски територии до имотите им може да бъде
ограничен само в случаите на ал. 1, т. 2.
Чл.88. (1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска
тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с
изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности.
(2) Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на
дейностите по ал. 1, се удостоверява със:
1. документ, издаден от директора на държавното горско стопанство или на
държавното ловно стопанство без заплащане на такса - когато дейността се извършва от
стопанството или е възложена от него;
2. разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване;
3. документ, издаден от управителя на горското сдружение по чл. 183 от ЗГ, без
заплащане на такса - когато дейността се извършва от сдружението или е възложена от
него за територията, стопанисвана от сдружението;
4. документ, издаден без заплащане на такса от кмета на общината, кметството
или кметския наместник - в останалите случаи.
(3) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо
преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга
по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от кмета
на общината, кметството или кметския наместник по местонахождението на имота, или от
управителя на горското сдружение по чл. 183 от Закона за горите.
(4) Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни
знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските
територии се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и
министъра на вътрешните работи.
Чл.89. (1) Организирани обществени или спортни мероприятия в горските
територии, както и в територии, които граничат с такива, могат да се провеждат след
получаване на разрешение от директора на съответната регионална дирекция по горите.
(2) Искането за издаване на разрешение се подава най-малко 14 дни преди датата
на мероприятието, като се посочат мястото на провеждане и очакваният брой участници и
се приложи писмено съгласие на собственика или на лицето, управляващо територията.
(3) Разрешението се издава в срок до 7 дни преди датата на провеждане на
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мероприятието и в него могат да бъдат определени допълнителни условия за провеждане
на мероприятието, които са задължителни за организатора.
(4) Организаторът на мероприятието по ал. 1 осигурява:
1. пожарната безопасност на провежданото мероприятие;
2. почистването на територията и премахването на поставените преместваеми
обекти.
Чл.90. Ограниченията и забраните по тази глава не се прилагат в случаите, когато
съответните дейности се извършват в изпълнение на служебните задължения на органи
на държавно управление съгласно Закона за горите и на служители, които изпълняват
своите функции съгласно специалните норми.
Глава осма
СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
Чл.91. (1) Строителство в горските територии без промяна на предназначението се
допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1 от ЗГ.
(2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на
Закона за устройство на територията и на наредба на министъра на регионалното
развитие и министъра на земеделието, храните и горите, по чл. 152, ал. 2 от Закона за
горите.
(3) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с
такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски
пътища.
(4) Нормативите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на
горските пътища, както и тяхната класификация се определят с наредбата по ал. 2.
Чл.92. (1) Не се смята за строителство изграждането на:
1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина;
2. технико-укрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите;
3. временни пожаро-наблюдателни кули;
4. ловно- и рибностопански съоръжения;
5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма;
6. съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности;
7. стационари за мониторинг.
(2) Изграждането на сградите и съоръженията по ал. 1 се извършва при условия и
по ред, определени с наредбата по чл. 152, ал. 2 от Закона за горите.
Глава девета
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНИ
Чл. 93. (1) Управлението на горските територии - общинска собственост е
регламентирано в Закона за горите, и се осъществява:
1. от общинска горска структура, организирана в една от следните форми:
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а) структурно звено в общинската администрация;
б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;
в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост.
2. от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на
договор;
(2) Изборът на формата на управление по ал. 1, се определя с решение на
общинския съвет.
(3) В едномесечен срок от избора на формата на управление по ал. 1 кметът на
общината писмено уведомява за това регионалната дирекция по горите.
(4) За ръководител на общинска горска структура се назначава лице, което
отговаря на изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в
публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.
(5) Общинският съвет определя с наредба реда за управление на горските
територии - общинска собственост.
(6) Промяна на определената форма на управление по ал. 1 се извършва с
решение на общинския съвет.
(7) Ръководителят на общинската горска структура и лицата, назначени в нея на
длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, носят униформено облекло при
изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл. 190, ал.
2 от Закона за горите, в горските територии - общинска собственост, в които
осъществяват служебните си задължения, като разходите са за сметка на съответния
работодател.
Глава десета
ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Общи положения
Чл.94.

(1)

Опазването

на

горските

територии

обхваща

действията

по

предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на закона за горите.
(2) Действията по предотвратяване на нарушенията, се организират от общината
за горските територии, нейна собственост, за нейна сметка.
Чл.95.

(1)

Предотвратяването

и

установяването

на

нарушения

в

горските

територии – общинска собственост се извършва от служители, назначени от кмета на
общината.
(2)

Кметът

на

общината

може

да

назначава

лица

за

предотвратяване

и

установяване на нарушения в горските територии, попадащи в землището на община.
Чл.96. Служителите на Министерството на вътрешните работи със съдействието на
служителите и лицата по чл. 95, предприемат действия за предотвратяване и разкриване
на престъпления, свързани с дейностите в горските територии.
Чл.97. (1) Функциите по опазване на горските територии, независимо от тяхната
собственост, се възлагат на лица с лесовъдско образование.
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(2) Лицата по ал. 1:
1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите,
опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат
действия за неговото ограничаване и потушаване;
5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;
6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на
режимите на защитените територии и защитените зони;
7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при
установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите,
и съдействат за тяхното разкриване;
8. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
9.

издават

разпореждания

за

спиране

и

прекратяване

на

дейности

при

констатиране на нарушения в горските територии;
10. задържат вещите - предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили
за тяхното извършване;
11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за
извършване на незаконно строителство в горските територии.
12. спират превозни средства, които превозват дървесни и недървесни горски
продукти, за проверка на техния произход.
(3) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 се легитимират:
1. със служебни карти - за служителите, назначени за опазване на горските
територии - държавна и общинска собственост;
2. с удостоверения - за лицата, наети за опазване на горските територии, извън
посочените в т. 1.
(4) Служебните карти и удостоверенията по ал. 3 се издават от съответната
регионална дирекция по горите по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(5) Лицата, изпълняващи функции по опазване на горските територии, имат право
да носят и употребяват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и
лично късо нарезно оръжие.
(6) При изпълнение на служебните си задължения служителите, назначени за
опазване на горските територии – общинска собственост, носят униформено облекло и
отличителни знаци, които не могат да се преотстъпват.
Чл.98. (1) Лицата по чл. 93, ал. 1 могат да упражняват правомощията по чл. 95,
ал. 2 върху съответните територии, за които са наети.
(2) Служителите, назначени за опазване на горските територии - общинска
собственост, имат правомощията по чл. 95, ал. 2, т. 1 - 8 и 12 извън поверените им за
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опазване горски територии на територията на община Девин.
Чл.99. (1) Работодателите задължително застраховат наетите от тях лица,
изпълняващи функции по опазване на горските територии, със застраховка „Живот и
злополука".
Чл.100 (1) Работниците и служителите на общината, чиито служебни задължения
изискват да живеят в горите, могат да ползват жилищни помещения, предоставени им от
кмета на общината.
(2) За ползване на жилищните помещения лицата по ал. 1 подават заявление, въз
основа на което кметът на общината издава настанителна заповед и сключва договор.
(3) Работниците и служителите на общината, могат да ползват ежегодно до 10
пространствени куб. м дърва за огрев от горските територии - общинска собственост,
срещу заплащане на разходите за добив.
(4) С правата по ал. 3 се ползват след пенсионирането си и лица с трудов или
служебен стаж над 20 години, работили в администрацята, структури или при търговци,
чиито служебни задължения са били свързани с управлението, стопанисването или
ползването на горски територии – общинска собственост, както и съпругът на починал
служител, когато е в пенсионна възраст.
(5) Работниците и служителите на общината, имат право за всеки прослужени 10
години да получат до 5 куб. м дървен строителен материал от горските територии общинска собственост, срещу заплащане на разходите за добив.
(6) Условията и редът за ползване на дървесина по ал. 3 - 5 се определят със
заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл.101. (1) Общината като собственик на гори, може да сключва договори с
Министерството на вътрешните работи за опазване на горските територии – общинска
собственост.
(2) Общината като собственик на гори, може да възлага опазването на горските
територии на изградено звено „Общинска полиция".
(3) За сключените договори по ал. 1 и 2 се уведомява писмено регионалната
дирекция по горите.
Чл.102. (1) Общината като собственик на гори, може да сключва договори с лица,
извършващи частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната
охранителна дейност, за опазване на горските територии - общинска собственост, и
уведомяват писмено за това регионалната дирекция по горите.
(2) За извършване непосредственото опазване на горските територии лицата,
извършващи частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната
охранителна дейност, назначават лица с лесовъдско образование.
(3) Опазването на горските територии по реда на ал. 1 и 2 се извършва съгласно
разпоредбите на ЗГ.
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Раздел II
Контрол
Чл.103. (1) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват
контрол по прилагането на закона по отношение на всички дейности в горските
територии,

както

и

върху

съхранението,

транспортирането

и

преработването

на

дървесина и недървесни горски продукти.
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по контрол и опазване на
горските територии се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11 от ЗГ .
Чл.104. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, извършвани в горските
територии, се осъществява от горски инспектори - служители на Изпълнителната агенция
по горите и нейните структури.
(2) Органите на държавната и на местната власт, организациите и лицата сa
длъжни да оказват съдействие на служителите по ал. 1 при изпълнение на правомощията
им.
Чл.105. Определените за сеч дървета, когато това се изисква по наредбата по чл.
101, ал. 3 от ЗГ, както и дървесината преди нейното транспортиране от временен склад
се маркират с контролна горска марка при условия и по ред, определени с наредбата по
чл. 148, ал. 11 от ЗГ.
Чл.106. Право да притежават и да използват контролна горска марка имат лицата,
упражняващи лесовъдска практика и вписани в регистъра по чл. 235 от ЗГ.
Чл.107. Дървесината, добита извън горските територии, преди транспортиране се
маркира с марка - собственост на общината, на чиято територия е извършен добивът.
Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.
Чл.108. Образците на марките, условията и редът за тяхното придобиване,
предоставяне и употреба се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11 от ЗГ.
Чл.109. Забранява се преотстъпването на контролните горски марки.
Чл.110. (1) Дървесината се транспортира от временен склад, придружена с
превозен билет.
(2) Превозните билети се издават:
1. от лицата, упражняващи лесовъдска практика - за дървесината, добита от
горските територии, собственост на общината, за която са упълномощени от кмета на
общината.
(2) Дървесината, добита извън горските територии, се транспортира, придружена с
превозен билет, издаден от длъжностно лице, определено от кмета на общината.
Чл.111. (1) Недървесните горски продукти, които са предмет на стопанска
дейност, както и коледните елхи се транспортират придружени с превозен билет за
недървесни горски продукти по образец.
(2) Превозните билети по ал. 1 се издават от:
1. от лицата, упражняващи лесовъдска практика - за недървесните горски
продукти, добити от горските територии, собственост на общината, за които са
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упълномощени от кмета на общината.
2. длъжностно лице, определено от кмета на общината – за недървесните горски
продукти, добити извън горските територии.
Чл.112. (1) Забраняват се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки,
товаренето,

транспортирането,

разтоварването,

придобиването,

съхраняването

и

преработването на:
1. дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена
марка;
2. дървесина, непридружена с превозен билет;
3. дървесина от внос, непридружена с документи, доказващи законния ѝ произход.
4. недървесни горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и на
коледни елхи - непридружени с превозен билет за недървесни горски продукти.
Глава единадесета
ОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл. 113. (1) Обществени екосистемни ползи от горските територии са резултатите
от специализираните дейности по управлението им.
(2) Обществени екосистемни ползи от горските територии са:
1. защита срещу ерозия на почвата от лавини и наводнения;
2. обезпечаване на количеството и качеството на водата;
3. поддържане на биологичното разнообразие;
4. екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат;
5. осигуряване на условия за рекреация и туризъм;
6. поддържане на традиционния ландшафт;
7. защита на природното и културното наследство;
8. защита на инфраструктурни обекти и съоръжения;
9. забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата.
Чл. 114. (1) Обществените екосистемни ползи по чл. 113, ал. 2, когато
благоприятстват извършването на стопанска дейност, са възмездни.
(2) В областните планове за развитие на горските територии се определят:
1. конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването на
обществени екосистемни ползи е възмездно;
2. видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени
екосистемни ползи.
(3) Лицата, които извършват стопанската дейност по ал. 1 в горските територии и
зони, определени в областния план за развитие на горските територии, заплащат в
общината, на чиято територия извършват дейността, обезщетение за съответните
обществени екосистемни ползи.
(4) Ежегодно до 30 април общината разпределя постъпилите средства от
обезщетения между собствениците на горски територии, държавните горски стопанства и
държавните ловни стопанства.
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(5) Право да получат средствата по ал. 4 имат собственици на горски територии,
както и държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
1. чиито горски територии са на територията на съответната община и имат
утвърдени горскостопански планове и програми;
2. чиито горски територии са включени в териториите и зоните по ал. 2, т. 1;
3. чиито горски територии са сертифицирани.
(6) Средствата, събрани от общината по ал. 3, могат да се разходват само за
обезщетяване на собственици на гори, държавни горски стопанства и държавни ловни
стопанства по реда на тази глава.
(7) В случаите, когато останат неразпределени средства по ал. 3, те се разходват с
решение на общинския съвет за изпълнение на проекти, свързани с горите и/или с
опазване на околната среда.
(8) Методиката за определяне на обезщетението по ал. 3, условията и редът за
неговото заплащане и за разпределяне на набраните в общината средства се определят с
наредба на Министерския съвет.
Чл.115. Лица, на които са предоставени за управление горски територии под наем
или под аренда, не заплащат обезщетение за обществени екосистемни ползи за
съответната територия.
Чл.116. Ежегодно до 31 май общините предоставят на съответната регионална
дирекция по горите информация за събраните и разходваните средства от обезщетения за
обществени екосистемни ползи.
Глава дванадесета
AДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Принудителни административни мерки
Чл.117. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения
по Закона за горите и на вредните последици от тях, се прилага Раздел Първи от Глава
Осемнадесета на Закона за горите.
Чл.118. (1) Кметът на общината спира дейности и строителство в горските
територии – общинска собственост, и в такива, предоставени му за управление, при
констатиране в тях на нарушения по Закона за горите или на подзаконовите актове по
прилагането му.
(2) В заповедите за прилагане на принудителните административни мерки по ал. 1
се дават и предписания за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от
допуснатите нарушения.
Чл.119. (1) Принудителните административни мерки се прилагат за срок до
отстраняване на нарушението, а в случаите по чл. 253, ал. 3, т. 5 от Закона за горите - за
срок до 6 месеца.
(2) Заповедите за прилагане на принудителните административни мерки подлежат
на незабавно изпълнение.
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(3) Приложените принудителни административни мерки могат да се обжалват по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел II
Административни нарушения и наказания
Чл.120. (1)

Нарушенията и наказанията, констатирани в горските територии -

общинска собственост, са определени в Глава осемнадесета, Раздел II от Закона за
горите.
(2) Нарушенията по закона и подзаконовите актове по прилагането му се
установяват с актове на кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които
заемат длъжност в общината или общинските горски структури, за която се изисква
лесовъдско образование.
(3) Лицата по ал. 2 имат право да проверяват всички документи за сеч, паша и
други ползвания от горите.
(4) Наказателните постановления по Закона за горите и под законовите актове по
прилагането му се издават от кмета на общината, за нарушения установени от лицата по
ал. 2.
(5) Глобите, имуществените санкции, както и сумите, получени от продажбата на
отнетите вещи или паричната равностойност на липсващите вещи предмет и/или средство
на нарушението се внасят в бюджета общината.
(6) Вещите, отнети в полза на държавата с наказателно постановление издадено
от кмета на общината могат да бъдат предоставени безвъзмездно на общината от
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
(7) Съставянето

на

актовете,

издаването,

обжалването

и

изпълнението

на

наказателните постановления се извършва по реда Закона за административните
нарушения и наказания.
(3)

Размерът

на

обезщетенията

за

вреди/щети

върху

горски

територии,

съоръжения, изградени в тях и върху горски пътища, се определя с наредба на
Министерския съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.
§2. За

неуредени

въпроси

по

тази

Наредба

се

прилага

действащото

законодателство в Република България.
§3. Контролът по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на община
Девин.
§4. Наредбата е приета от Общински съвет – Девин с Решение № 119 от
22.08.2019 г., взето с Протокол № 13 и влиза в сила от ………….…….2019 г.
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РЕШЕНИЕ № 120
от 22.08.2019 г.

Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на
територията на община Девин
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и
чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от
АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията
на община Девин, която е неразделна част от настоящото решение.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 15, ДЗО - 122/19.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg
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НАРЕДБА
за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин
Глава първа
Общи положения
Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне
размерите на местните данъци на територията на община Девин.
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1. Данък върху недвижимите имоти;
2. Данък върху наследствата;
3. Данък върху даренията;
4. Данък при възмездно придобиване на имущества;
5. Данък върху превозните средства;
6. Патентен данък;
7. Туристически данък;
8. Данък върху таксиметров превоз на пътници;
9. Други местни данъци, определени със закон.
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл. 2 се определят с тази наредба
при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ);
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил
размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата
на действащия размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на
определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4.

Местните

данъци

се

заплащат

в

брой

в

касите

на

общинската

администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се
извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на
кмета

на

общината,

по

реда

на

Данъчно-осигурителния

процесуален

кодекс.

Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчноосигурителния

процесуален

кодекс

или

от

съдебни

изпълнители

по

реда

на

Гражданския процесуален кодекс.
Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и
обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на
местните данъци.
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Глава втора
Местни данъци
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на
територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в
строителните граници на населените места и селищните образувания, както и
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след
ромяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален
закон.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от
републиканската

и

общинската

пътни

мрежи

и

железопътната

мрежа,

до

ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети
от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на
застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.
(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително.
Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък
недвижими имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен
имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е
лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Чл.9. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или
ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат
данък съответно на частите си.
(2) Всеки от собствениците на имота, съответно от съпритежателите на
огреаниченото вещо право на ползване, може да плати данъка за целия имот за
сметка на останалите.
Чл.10. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват
или не.
Чл.11. (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на
въвеждане

в

собственикът

експлоатация
уведомява

за

по

реда

това

на

Закона

писмено

в

за

устройство

2-месечен

срок

на

територията

общината

по

местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен
данък върху недвижимите имоти.
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(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона
за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на
новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на
служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на
сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите
и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по
раздел трети от тази глава.
(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно
право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната
стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща
сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго
обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените
лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в
срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от
наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ
служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот
въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва
останалите съсобственици или ползватели.
(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в
обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от
общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в
качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от
общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите
характеристики на имота.
Чл.12. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от
началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на
ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на
месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или
ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за
въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона
за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър.
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(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един
екземпляр от тях на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация –
Девин в едноседмичен срок от издаването им.
(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от
завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне
на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата
не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител –
за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт
по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на отдел „Местни данъци и
такси” в Общинска администрация – Девин в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181,
ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват
с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно
задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от
уведомяването.
Чл.13. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите
имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се
определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. Не се
прилага за нежилищни имоти, които са собственост на предприятия или върху които
им е учредено огроничено вещно право на ползване. В случаите на промяна от
общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на
вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна
оценка от 1 януари на следващата година.
Чл.14. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по
норми съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ, в зависимост от вида на имота,
местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно
задължените лица.
Чл.15. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е повисоката между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение №
2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно
Приложение № 2 от ЗМДТ.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на
ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или
данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от ЗМДТ, върху които са
построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по Приложение № 2
от ЗМДТ.
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(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител
на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи
служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл.16. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2
на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл.17. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени
в чл. 24 от ЗМДТ.
Чл.18. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто
намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50
до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.
(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,
облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 16, се дължи в
пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са
декларирани като основни жилища.
Чл.19. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена
данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ.
Чл.20. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на
данъка по чл. 18, лицата предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение
чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от ЗМДТ.
Чл.21. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни, и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на
сто.
Чл.22. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на
общината и се заплаща по един от следните начини:
1. в брой или с дебитни и кредитни карти чрез ПОС терминал, в касите на
общината, отдел „Местни данъци и такси”, гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1;
2. по банков път – по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Чл.23. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по
завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и
имуществата в страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на
български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на
страната.
Чл.24. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя
движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му
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имуществени

права,

вземания

и

задължения

към

момента

на

откриване

на

наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на
смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от
наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на
задължение по закон.
Чл.25. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон
или по завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от
наследниците по права линия без ограничения.
Чл.26. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 25
или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат
декларация по чл. 32 от ЗМДТ в общината по последното местожителство на
наследодателя,

а

ако

последният

е

имал

местожителство

в

чужбина

–

по

местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
Чл.27. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се
оценява съгласно чл. 33 от ЗМДТ.
Чл.28. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове,
като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността
на заветите, оценени по реда на чл. 33 от ЗМДТ.
Чл.29. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както
следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000
лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 – 5 на сто за наследствен дял над 250 000
лв.
Чл.30. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.
38 и чл. 39 от ЗМДТ.
Чл.31. (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник
поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по
ал. 1, служителят от общинската администрация определя дължимия годишен данък и
го съобщава на всеки наследник или заветник.
Чл.32. Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл.33. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение,
както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните
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превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно
придобитите

по

друг

начин

имущества,

както

и

погасените

чрез

опрощаване

задължения.
(3)

Данък

при

възмездно

придобиване

на

имущества

се

дължи

и

при

придобиване на недвижими имоти и ограничени права върху тях по давност.
(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са
регистрирани за движение в страната.
(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение
по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне
на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по
права линия и между съпрузи.
Чл.34. Данъкът се заплаща от лицата по чл. 45 от ЗМДТ.
Чл.35. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове
към момента на прехвърлянето, а при давност – към момента на издаване на акта,
удостоверяващ право на собственост, който подлежи на вписване.
Чл.36. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал.2 от
ЗМДТ, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
1) 0.7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
2) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "1".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.6 на сто
върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на
имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се
уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл.37. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл. 48 от ЗМДТ.
Чл.38.

(1)

Данъкът

се

заплаща

в

общината

по

местонахождението

на

недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по
седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес,
заплащат данъка по настоящия си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените
вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите на чл.
44, ал. 3 от ЗМДТ към момента на издаване на акта удостоверяващ правото на
собственост, който подлежи на вписване.
Чл.39. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и
други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват,
учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени
данъците по този раздел за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
Чл.40. (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват общината за
7
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прехвърлените,

учредените,

изменените

или

прекратените

вещни

права

върху

недвижими имоти.
(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват
общината за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните
средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 39, ал.
2 и основата, върху която е определен.
(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(4) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в
общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените,
изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на
данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява
данъчно задължените лица.
Раздел ІV
Данък върху превозните средства
Чл.41. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните

средства,

регистрирани

за

движение

по

пътната

мрежа

в

Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства.
Чл.42. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.43. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства,
поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно
задълженото лице.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1,
декларират

пред

общината

по

постоянния

им

адрес,

съответно

седалище,

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният
срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.
(4) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред
общината по регистрация на превозното средство.
8
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(5) Служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При
прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице
представя документ от компетентен орган.
Чл.44. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и
екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост
от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя,
която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:
а) до 55 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,90 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,15 лв. 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,40 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,00 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в
следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително
годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория
на автомобила в следните размери:
Екологична категория
9
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без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и
"Евро 2"

1,10

"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40

(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т. е в следните размери:
1. товарно ремарке – 10 лв.
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 17 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 45 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 70 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 100 лв.
6. над 750 куб. см – 150 лв.
(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент
(ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно
одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства
(OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на
базата на общото тегло е в размер, както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 7 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –100 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 200 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над
3,5 т, но не повече от 12 т, се определя в размер 15 лв. за всеки започнати 750 кг
товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и
вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача,
както следва:
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Допустима
максимална маса на
състава от превозни
Данък (в лева)

средства, посочена
Брой оси на

в свидетелството за

седловия

регистрация на

влекач/влекача за

влекача (в тона):

ремарке

задвижваща ос/оси с
равна или по-малка
повече от

от

пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното

1
А) с две оси

1

Б) с три и повече
оси

други системи за
окачване на
задвижващата
ос/оси

2

3

4

5

-

18

10 лв.

36 лв.

18

20

36 лв

83 лв

20

22

83 лв

191 лв

22

25

247лв.

444 лв.

2

3

4

5

25

26

444 лв.

780 лв.

26

28

444 лв.

780 лв.

28

29

430 лв.

518 лв.

29

31

518лв.

851лв.

31

33

851 лв.

1181 лв.

33

38

1181 лв.

1795 лв.

38

-

1309 лв.

1779 лв.

36

38

832 лв.

1154 лв.

38

40

1154 лв.

1596 лв.

40

-

1596 лв.

2362лв.

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и
други), автокранове, и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер 150
лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, е в размер 300 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 10 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 15 лв.
3. над 37 kW – 20 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 50 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства е в размер
11
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100 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се
определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на
окачването, както следва:
Допустима

Данък (в лв.)

максимална маса
Брой оси на
моторното
превозно средство

задвижваща ос/оси с
равна или
повече от

по-

пневматично или с

други системи за

малка

окачване, прието за

окачване на

от

еквивалентно на

задвижващата ос/оси

пневматичното
1
А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

2

3

4

5

12

13

39 лв

79 лв

13

14

79 лв.

218 лв

14

15

218 лв.

308 лв.

15

-

308 лв.

696 лв.

15

17

79 лв

137 лв.

17

19

137лв.

282 лв.

19

21

282 лв.

366 лв.

21

23

366 лв.

564 лв.

23

-

564 лв.

877 лв.

23

25

366 лв.

371 лв.

25

27

371 лв.

579 лв.

27

29

579 лв.

920 лв.

29

-

920 лв.

1365 лв.

Чл.45. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските
пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без
контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за всеки
започнат бруто тон;
2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в
регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер1 лв за всеки
започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.10 лв

за всеки

започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. за един джет - в размер 150 лв.
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 40 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 2.70 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в размер 0.14 лв. за киловат;
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7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон
максимална товароносимост.
Чл.46. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както
следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за
вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан – 20 лв.
5. за свободен балон – 30 лв.
6. за планер -30 лв.
Чл.47. (1) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети
и мотопеди, както и електрическите превозни средстава, категории L5e, L6e I L7e,
определени в Регламент на ЕС № 168/2013 г.
(2)

При

прехвърляне

на

собствеността

на

превозното

средство

новият

собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до
края на календарната година.
(3) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се
дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В
случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява
след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция"
по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни
превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване
за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за
движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.
(4) Алинея 3 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято
регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за
движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена
регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят
на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.
Чл.48. (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с
20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от
"Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 44, ал. 3 данък.
(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална
маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи
на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения
по чл. 44, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.
(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни
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автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които
се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,
определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се използват за други
цели.
(4)

Когато

в

регистъра

на

пътните

превозни

средства,

поддържан

от

Министерството на вътрешните работи, няма данни за екологичната категория на
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична
категория.
Чл.49. (1) Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски
в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година са прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през
текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им,
съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за
всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на
регистрацията им за движение.
Чл.50. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния
адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в
приход на общината по регистрация на превозното средство.
Раздел V
Патентен данък
Чл.51. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва
дейности, посочени в Приложение № 4 към Глава втора, Раздел VI от ЗМДТ (патентни
дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при
условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2
от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при
източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 на Закона за корпоративното
подоходно облагане.
Чл.52. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице
е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва
патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за
12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 51, в
този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по
общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
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(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши
50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност,
лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до
края

на

тримесечието,

предхождащо

тримесечието,

през

което

са

възникнали

обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък, се приспада
от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на
патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по
Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.53. За целите на патентния данък могат да се определят зони.
Чл.54. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности
поотделно съгласно Приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от ЗМДТ.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект,
дължат данък за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на
годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение № 4 към
Глава втора, раздел VI от ЗМДТ, данъкът се определя пропорционално на броя на
тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване
или прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите,
посочени в т.1 и 2 на Приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от ЗМДТ, през
течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на
данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на
промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно
промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на
Приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от ЗМДТ през течение на годината се
промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок
размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен
съобразно промените в обстоятелствата.
(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности
по т. 3 и 31 от Приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от
Приложение №4.
(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване
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на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на
прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и
за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на Приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от
ЗМДТ.
(8) Доходите от дейности, които не са посочени в Приложение № 4 към Глава
втора, раздел VI от ЗМДТ, се облагат по общия ред на закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
Чл.55. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен
данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто
намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен
орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват
дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с
личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от
посочените в т. 1 – 36 на Приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от ЗМДТ,
заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с найвисок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не са прилага;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери
и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на
Приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и
не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на
Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на
приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва,
при условие че към декларацията по чл. 57 е приложено копие от удостоверението за
вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска
камара.
(2) Независимо от чл. 54, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за
цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът
на валидност на решението.
Чл.56. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават
данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на
дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди
започването на дейността.
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(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната
декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък,
определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата подават декларация по ал.1 за всички промени в обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство. При рехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация
се подава от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на
прехвърлянето.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на
обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се
подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали
обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2.
Чл.57. (1) Данъчните декларации по чл. 56 се подават в общината, на
територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а
когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно
място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на
едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава
чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината,
където е постоянният адрес на пълномощника.
(3) Приема се че дейността не се извършва от постоянно място, когато
промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва
дейността, води до промяна в размера на данъка.
Чл.58. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината,
дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата
на подаване на декларацията по чл. 56, а когато декларация не е подадена - в 7дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която
се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност
не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на
общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на
едноличния търговец. В случаите по чл. 57, ал. 2 данъкът се внася в приход на
общината по постоянния адрес на пълномощника.
Чл.59. Лицата по чл. 51, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите посочени в
Приложение № 1.
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Раздел VІ
Туристически данък
Чл.60. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на
Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно
задълженото лице към лицето, ползвало нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка
календарна година за облагане с туристически данък за предходната календарна
година.
Чл.61. Туристическия данък се определя в следните размери: за всяка нощувка
съобразно населените места и категорията на средствата за подслон и местата за
настаняване.
(1) За Девин
1.

категория 1 звезда - 0.30 лв.

2.

категория 2 звезди - 0.30 лв.

3.

категория 3 звезди - 0.40 лв.

4.

категория 4 звезди - 0.50 лв.

5.

категория 5 звезди - 0.60 лв.

(2) За всички населени места.
1.

категория 1 звезда - 0.30 лв.

2.

категория 2 звезди - 0.30 лв.

3.

категория 3 звезди - 0.40 лв.

4.

категория 4 звезди - 0.50 лв.

5.

категория 5 звезди - 0.60 лв.

Чл.62. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл.
11, ал. 2 от Закона за туризма.
Раздел VІI
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл.63. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел се облагат с
данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име
дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда
на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по Глава втора, Раздел VI от
ЗМДТ.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
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агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на община Девин по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози.
Чл.64. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е
300 лв.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от
данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато Общински съвет – Девин не е определил размера на данъка върху
таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври, данъкът
се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл.65. (1) Преди получаване на издаденото от кмета на общината разрешение
за таксиметров превоз на територията на община Девин по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по
образец за дължимия данък в общината.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени
в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна
декларация се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от
датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл.66. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в
приход на Община Девин когато разрешението за извършване на таксиметров превоз е
издадено за нейната територия.
Чл.67. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се
определя по следната формула:
ДДТГ =

ГДТПП x БМ
12

, където

ДДТГ е дъжимия данък върху таксиметровия превоз на пътници за текущата
година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по
чл. 61, ал. 1;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на
срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
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възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПГДТПП x ОМ

НВДТПП =

БМ

, където

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
срока, за който е издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за който е издадено

разрешението и е

платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници.
ОМ - оставащия брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл.68. Данъкът по чл. 64 се внася преди получаване на издаденото
разрешение от кмета на община Девин по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози.
Чл.69. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 67, ал. 2 се извършва по
писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси.
§

2.

За

неуредени

въпроси

по

тази

Наредба

се

прилага

действащото

на

наредба

законодателство в Република България.
§

3.

Изпълнението

и

контролът

по

изпълнението

тази

се

осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 4. Настоящата Наредба отменя Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Девин, приета с Решение № 163 от 22.12.2008 г. на
Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 5 от 20.01.2010 г., изм. и доп. с Решение
№ 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 258 от
21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015 г., в сила от
22.12.2015 г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с
Решение № 54 от 31.03.2017 г., изм. с Решение № 182 от 29.12.2017 г., в сила от
01.01.2018 г., изм. и доп. с Решение № 1 от 23.01.2019 г. на Общински съвет – Девин,
в сила от 01.01.2019 г.
§ 5. Наредбата е приета от Общински съвет – Девин с Решение № 120 от
22.08.2019 г. по Протокол № 13 и влиза в сила от ………………………….2019 г.
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Приложение № 1 към чл. 59.
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, за стая според местонахождението на
обекта
Патентни
дейности

І зона
Централна
градска част

ІІ зона
Всички останали
улици от гр. Девин и
село Триград

ІІІ зона
Останалите
населени места

1 и 2 звезди

100 лв.

80 лв.

40 лв.

2. Заведения за хранене и развлечение – данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта.
Патентни
дейности
а) ресторанти
1-2 звезди
3 звезди
б) заведения за
бързо обслужване
1-2 звезди
3 звезди
в) питейни
заведения, с
изключения на
посочените в
буква”е”
1-2 звезди
3 звезди
г) кафесладкарници
1-2 звезди
3 звезди
д) барове
- дневни
2 звезди
3 звезди
- нощни
2 звезди
3 звезди
е) бюфети,
каравани и
павилиони – за
обект

І зона
Централна
градска част

ІІ зона
Всички останали
улици от гр. Девин и
село Триград

ІІІ зона
Останалите
населени места

11 лв.
19 лв.

9 лв.
15 лв.

6 лв.
9 лв.

7 лв.
11 лв.

6 лв.
9 лв.

5 лв.
7 лв.

7 лв.
11 лв.

6 лв.
9 лв.

5 лв.
7 лв.

6 лв.
9 лв.

5 лв.
7 лв.

4 лв.
5 лв.

15 лв
33 лв.

13 лв.
27 лв.

8 лв.
15 лв.

21 лв.
45 лв.

17 лв.
39 лв.

10 лв.
16 лв.

153 лв.

103 лв.

78 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта- данъкът се
определя, съгласно нетната търговска площ за 1 кв. м. на обекта.
І зона
Централна градска
част
12 лв.

ІІ зона
Всички останали улици от
гр.Девин и село Триград
8 лв.

ІІІ зона
Останалите населени
места /села/
6 лв.

4. Платени паркинги – данъкът се определя за 1 брой на място за паркиране според
местонахождението на обекта.
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І зона
Девин
35 лв.

ІІ зона
Селата
10 лв.

5. Дърводелски услуги- данъкът се определя според местонахождението на обекта.
І зона
Девин
300 лв.

ІІ зона
Селата
160 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според
местонахождението на обекта.
І зона
Девин
300 лв.

ІІ зона
Селата
100 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се
определя според местонахождението на обекта.
І зона
Девин
900 лв.

ІІ зона
Селата
500 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на
обекта.
І зона
Девин
100 лв.

ІІ зона
Селата
80 лв.

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на
обекта.
І зона
Девин
330 лв.

ІІ зона
Селата
100 лв.

10. Бръснарски и фризьорски, ветеринарно-фризьорски услуги- данъкът се определя
за работно място според местонахождението на обекта.
І зона
Девин
330 лв.

ІІ зона
Селата
150 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя за брой устройство
според местонахождението на обекта.
І зона
Девин
336 лв.

ІІ зона
Селата
180 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки- данъкът се определя за работно
място според местонахождението на обекта.
І зона
Девин
330 лв.
13.

Маникюр,

педикюр

ІІ зона
Селата
130 лв.
-

данъкът

се

местонахождението на обекта.
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І зона
Девин
200 лв.

ІІ зона
Селата
80 лв.

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
110 лв.

ІІ зона
Селата
60 лв.

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
300 лв.

ІІ зона
Селата
200 лв.

16. Автомивки: ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя
според местонахождението на обекта
І зона
Девин
800 лв.

ІІ зона
Селата
400 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджииски и други услуги по техническото
обслужване

ремонта на МПС - данъкът се определя според местонахождението на

обекта
І зона
Девин
900 лв.

ІІ зона
Селата
400 лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според
местонахождението на обекта
І зона
Девин
200 лв.

ІІ зона
Селата
100 лв.

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
500 лв.

ІІ зона
Селата
170 лв.

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици,
ремонт на музикални инструменти- данъкът се определя според местонахождението на
обекта
І зона
Девин
300 лв.

ІІ зона
Селата
60 лв

21. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на
обекта
І зона
Девин
4 200 лв.

ІІ зона
Селата
3 000 лв.

22. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на
обекта
І зона
Девин

ІІ зона
Селата
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960 лв.

500 лв.

23. Гадатели, екстрасенси и бионерготерапевти - данъкът се определя според
местонахождението на обекта

І зона
Девин
3 600 лв.

ІІ зона
Селата
2 000 лв.

24. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
500 лв.

ІІ зона
Селата
220 лв.

25. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
1000 лв.
26.

Санитарни

възли,

ІІ зона
Селата
300 лв.
наети

под

аренда

-

данъкът

се

определя

според

местонахождението на обекта
І зона
Девин
240 лв.

ІІ зона
Селата
150 лв.

27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт
на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
100 лв.

ІІ зона
Селата
60 лв.

28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,
коминучистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
72 лв.

ІІ зона
Селата
50 лв.

29. Заложни къщи
І зона
Девин
12 000 лв.

ІІ зона
Селата
3 000 лв.

30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се
определя според местонахождението на обекта
І зона
Девин
110 лв.

ІІ зона
Селата
50 лв.

31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника( копирни
апарати,

факс

апарати,

принтери

и

други)

-

данъкът

се

местонахождението на обекта
І зона
Девин

ІІ зона
Селата
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865 лв.

300 лв.

32. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой
съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) за развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или
жетон, размера на данъкът се определя за брой съоръжения.
І зона
Девин
160 лв.

ІІ зона
Селата
100 лв.

б) за минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол,
минибаскетбол, бридж, табла- размера на данъкът се определя за брой съоръжения.
І зона
Девин
17 лв.

ІІ зона
Селата
8 лв.

в) за зали за боулинг и кегелбан – данъкът за игрален коридор и билярд – данъкът за
маса
І зона
Девин
72 лв.

ІІ зона
Селата
40лв.

33. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението
на обекта както следва:
За 1 кв. м.
І зона
Девин
3 лв.

ІІ зона
Селата
1.50 лв.

и за един фитнес уред
І зона
Девин
540 лв.

ІІ зона
Селата
300 лв.

34. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения
според местонахождението на обекта
І зона
Девин
250 лв.

ІІ зона
Селата
140 лв.

35. Мелничарски услуги
а) за мелници за брашно – данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен
сантиметър от дължината на млевната линия;
б) за мелници за фураж – стационарни –данъкът се определя в размер на 600 лв.
36. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета - 750 лв. на брой;
б) лодки - 450 лв. на брой;
в) яхти

- 900 лв. на брой;

г) джетове

- 900 лв. на брой;
25

Приложение към Решение №120 от 22.08.2019 г.

д) влакчета - 30 лв. на място;
е) файтони

- 75 лв. на място;

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела включително надуваеми, водни
увеселения - 150 лв на брой оборудване;
з) зимни ски(включително ски- екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни – 150
лв. на брой оборудване;
и) въртележки, виенски колела,блъскащи се колички, велосипеди и рикши - 150 лв.
на място;
к) детски колички и моторчета - 150 лв. за брой;
л) стрелбище – 300 лв. за брой стрелбище.
37. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой
МПС в следните размери:
а) мотопеди и мотоциклети
б) други МПС

400 лв.
700 лв

38. Услуги”Пътна помощ” на пътни превозни средства – данъкът се определя в размер
на 2 000 лв. за брой МПС.
39. Услуги със земеделска и горска техника – данъкът се определя за брой техника,
както следва:
а) комбайни - 330 лв;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и
самодвижещи се машини - 110 лв;
в) прикачни, навесни и стационарни машини – 11 лв.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 121
от 22.08.2019 г.

Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в домашна
среда – гр. Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на
работодателя
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Определя

обща

численост

на

персонала

във

функция

„Социално

осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност „Други служби и дейности
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” – местна дейност, считано от
01.09.2019 г. до 31.12.2019 г., както следва:
1.1. Длъжност „Управител на Център за услуги в домашна среда” – 1 щатна
бройка.
2. Средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на Управителя на
Центъра за услуги в домашна среда, са предвидени по бюджета на община Девин за
2019 г. в дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане
и заетостта” – местна дейност.
3. Упълномощава Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на т. 1 от решението.
4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от
АПК.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 16, ДЗО - 123/21.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 122
от 22.08.2019 г.

Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на
община Девин
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.
8 от Зкона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК
и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община
Девин, която е неразделна част от настоящото решение.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 17, ДЗО - 124/21.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg
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НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на община Девин
РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Наредбата е във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
Чл. 2. Наредбата действа на територията на община Девин.
Чл. 3. Тази наредба урежда :
1. Правата и задълженията, по отношение на дейностите за управление на
отпадъците на територията на община Девин на физическите лица, които живеят или
временно

пребивават

в

общината,

както

и

на

юридическите

лица,

които

осъществяват дейност на нейната територия.
2.

Редът

и

условията

за

изхвърлянето,

събирането,

транспортирането,

оползотворяването и обезвреждането на:
- битови отпадъци (БО);
- строителни отпадъци (СО);
- производствени отпадъци (ПО);
- опасни отпадъци (ОО);
- масово разпространени отпадъци (МРО), и поддържането на чистотата на
територията на община Девин.
3. Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и
заплащането на съответните услуги.
4.

Контролът,

глобите

и

санкциите

за

нарушаване

разпоредбите

на

настоящата наредба.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 4. (1) Кметът на общината:
1. Организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на
нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците
(ЗУО).
2.Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци (БО) се
обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по
реда на Закона за обществените поръчки.
3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано
поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния
район и честотата на сметоизвозване.
4. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите на
услугите по управление на отпадъците и размера на такса ”битови отпадъци”.
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5. Контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително
разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на
битови и строителни отпадъци.
6. Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци.
7. Организира прилагането на системи за разделно събиране на битови
отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане
на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на
отпадъците от опаковки
8. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло и картон.
9. Осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци в с.
Девин и при необходимост във всички населени места.
10. Контролира дейностите по управление на производствени и опасни
отпадъци и изпълнението на програмите им.
11. Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово
разпространени отпадъци.
12. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за
управление на отпадъците.
13. Организира съвместно с Дирекция „Бюро по труда” – гр.Девин ангажиране
на трайно безработни лица в общината, в дейностите по поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване.
14. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране
на населените места с привличане на широко обществено участие.
15. Използва разнообразни форми и средства за информиране на физическите
и юридическите лица, относно прилагането на разпоредбите за управление на
отпадъците.
(2) Кметът на общината упълномощава кметовете и кметските наместници на
населените места и отговорните длъжностни лица от общинска администрация за
изпълнение на правата и задълженията си по управление на отпадъците.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 5. Физическите и юридически лица имат право:
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1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението
на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистота.
2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения на разпоредбите
на ЗУО и настоящата наредба.
3.

Да

сигнализират

общинската

администрация

за

неизпълнение

или

некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по
третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.
Чл. 6. Физическите и юридически лица са длъжни:
1. Да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство
за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци.
2. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и да не
допускат разпиляване на отпадъци извън тях.
3. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите (в т. ч. и
незастроените), на които са собственици, ползватели или наематели.
4. Да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните
прилежащи терени към сградите, дворните места и др. имоти, които притежават или
стопанисват.
5. Да почистват и поддържат чистотата на терени - общинска собственост,
които ползват за търговска дейност на открито, включително обезпечаването им с
необходимия брой кошчета.
6. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на
всеки конкретен вид отпадък.
Чл. 7. Забранява се:
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.
2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и
смесването на оползотворими и не оползотворими компоненти в съдовете (местата)
за разделно събиране на отпадъци.
3.

Изхвърлянето

на

отпадъци

от

производствени

и

търговски

обекти,

заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните
кошчета за смет.
4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените места.
5.

Изхвърлянето

в

съдовете

за

битови

отпадъци

на

отпадъци

от

в

от

производствени и селско стопански дейности.
6.

Изваждането

на

отпадъци

от

съдовете

за

отпадъци,

т.ч.

и

специализираните (за разделно събиране).
7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок
екологичен и здравен риск и такива, които биха могли да доведат до увреждане на
самите

съдове,

сметоизвозващата

и

сметообработваща

техника

едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, токсични и др.).
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8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на
незагасена жар.
9. Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато
изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са
издадени съответните разрешения.
10. Изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на жилищните сгради.
11. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от
общинската администрация.
12. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на
събирането и извозването на отпадъците.
13. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за
отпадъци, както и изписването на знаци, символи и текстове по тях.
14.

Поставянето

на

излязло

от

употреба

електричество

и

електронно

оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с
други отпадъци.
15. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за
употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или
изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
16. Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в
случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо
събирането, обстоятелства.
17. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в
повърхностни и подземни води и в канализационната система.
18. Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата.
19. Забранява се нерегламентираното изхвърляне на угарки от цигари,
отпадъци от слънчоглед или др., по улици, площади, паркове и др. места за
обществено ползване.
РАЗДЕЛ ІV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл. 8. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване
и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи
съответното разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО)
Чл. 9. Дейности по събирането, извозването и обезвреждането на битовите
отпадъци, почистването на местата за обществено ползване, както и почистването
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на тротоарите, се възлагат на юридически лица, отговарящи на условията на чл. 8,
чрез договор за изпълнение.
Чл. 10. Лицата по чл. 9 са длъжни:
1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, в съответствие с
утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на
санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
2.

Да

изготвят

и

съгласуват

с

общинска

администрация,

цялостна

технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете
за БО и маршрути за обслужването им, използвана техника за всеки конкретен
район и дейност, графици за извършване на дейностите по почистване на
обществените места, събиране и транспортиране на БО, измиване и дезинфекция на
съдовете за БО, схема за организация работата на депото.
3.

Да

съгласуват

с

общинска

администрация

всякакви

промени

в

технологичната и организационна схема на работа.
4. В случаи на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на
дейността, незабавно да уведомят общинска администрация и да предприемат
необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл
на работа.
5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на
възложените дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за
БО и др).
6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.
7. Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните
документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95/26.10.2004 г.).
Чл. 11. Лицата по чл. 9 имат право:
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа,
целящи подобряване качеството на извършваните дейности.
2. Да сигнализират общинска администрация за нарушения по смисъла на
тази наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и др. организации.
3. Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които
извършват.
Чл.12. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на БО в депа
или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено
ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица
заплащат такса “битови отпадъци” по реда, определен в Закона за местните данъци
и такси (ДВ, бр.102/21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) и Глава II - Местни такси,
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Раздел I “Такса за битови отпадъци” от Наредбата за определяне на местните такси и
цени на услуги и администрирането им на територията на Община Девин.

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ
Чл. 13. (1) Генерирането и транспортирането на отпадъците и излишните
земни

маси

при

извършване

на

ново

строителство

и

при

разрушаване,

реконструкция или текущ ремонт на сгради и съоръжения се извършват от
притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването
или от друго лице притежаващо съответното разрешително, въз основа на писмен
договор.
(2)

Извършването

на

дейностите

по

генериране

и

транспортиране

на

излишните земни маси (ЗМ) и строителните отпадъци (СО) (включително СО от
вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение
на изпълнителя по смисъла на чл.163, ал.1 от Закона за устройство на територията
(изм. ДВ, бр. 99/14.12.2012 г.) или чл.163а, ал. 2 от ЗУТ, а контрола по изпълнение
на горното е задължение на надзорника по смисъла на чл.168, ал. 1 от същия закон.
Чл. 14. Лицата, заявители на разрешение за строеж, едновременно с
документите по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за очакваното
количество строителни отпадъци и излишни земни маси по време на строителството
при изпълнения на условията на чл. 11 от ЗУО.
Чл. 15. Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с
разработения проект, като околните терени се опазват от замърсяване със
строителни отпадъци.
Чл. 16. (1) Не се допуска депониране на строителни материали, строителни
отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителните площадки и/или
извън границите на имота.
(2) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка
друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т.ч.
изхвърлянето им в контейнерите за събиране на БО или отпадъци от опаковки,
съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89/13.11.2012 г. в сила
от 13.11.12 г.)
Чл. 17. Не се допуска замърсяването по какъвто и да е начин (при излизане
от строителната площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците,
работещи на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите и др. територии
за обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън
границите на имота, при извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи.
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Чл. 18. Изпълнителят на строителството е длъжен:
1. да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с
обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни
материали, СО и ЗМ;
2. да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните
платна.
3. да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала; след
приключване на строителството да почисти цялата строителна площадка, вкл. и
измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени
елементи на строителната площадка с твърда настилка;
4. да не изхвърля СО и ЗМ извън определените за депониране места.
Чл. 19. Депонирането (обработката) на СО и ЗМ се извършва само на
определените от кмета на общината площадки за СО и ЗМ.
Чл. 20. Земни маси могат да се използват за обезвреждане на депа за
неопасни отпадъци чрез депониране и за рекултивация на др. терени.
РАЗДЕЛ VІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 21. Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни
отпадъци, се третират:
1. от причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните
компетентни органи проект на производствената дейност;
2. от лицата, на които е дадено разрешение съгласно ЗУО;
3. от оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда
на Закона за опазване на околната среда.
Чл. 22. Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с
документите по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за количеството и
вида на производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след
реализация на инвестиционния проект.
Чл. 23. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на
производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение
по чл. 67 от ЗУО са длъжни:
1. да водят отчетни книги, заверени от съответната РИОСВ;
2. да изготвят годишни отчети по отпадъците, екземпляр от които да
представят в общинска администрация до 31 март на следващата година;
3. да предприемат мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци,
вещества или материали.
Чл. 24. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените и
опасни отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.
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РАЗДЕЛ VІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 25. (1) Масово разпространени отпадъци са:
1. отпадъци от батерии и акумулатори;
2. отпадъци от електричество и електронно оборудване (ЕЕО);
3. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
4. отпадъци от опаковки;
5. излезли от употреба пневматични гуми.
(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите
отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.
Чл. 26. Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори
отговарят за:
1. Разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;
2. Рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за
употреба батерии и акумулатори по т. 1;
3. Екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и
акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или
оползотворени.
Чл. 27. (1)

Дейности

по събиране,

съхраняване,

преработване и/или

обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да
извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в
съответствие с разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба

батерии

и

акумулатори

(ДВ,

бр.2/08.01.2013

г.)

и

Наредбата

за

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци
(ДВ, бр.29/1999 г.).
Чл. 28. (1) Всички търговски обекти на територията на общината, където се
предлагат батерии са и места за събиране на негодни за употреба батерии.
(2) Лицата, които стопанисват обектите по ал. 1, са задължени да предвидят
места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба
батерии и да осигурят достъп до тях.
Чл.

29.

преработване

(1)

и/или

Дейности

по

обезвреждане

събиране,
на

излязло

съхраняване,

транспортиране,

от

електрическо

употреба

и

електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение по чл. 67 от ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в
съответствие с разпоредбите на Наредбата за излязлото от употреба ЕЕО (ДВ, бр.

8

Приложение към Решение № 122 от 22.08.2019 г.

2/08.01.2013 г.), и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 29 /1999 г.).
Чл. 30. (1) Общината разработва и осигурява прилагането на система за
разделно събиране на ИУЕЕО на територията й, чрез сключване на договор с
организации по оползотворяване и с лица притежаващи съответното разрешително.
(2) Лицата извършващи продажби на крайни потребители са длъжни да
приемат обратно ИУЕЕО и да поставят в търговските си обекти табели с информация
за възможните места за предаването им.
Чл.

31.

транспортиране

(1)

Дейности

и/или

по

събиране,

обезвреждане

на

съхраняване,

отработени

масла

преработване,
и

отпадъчни

нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение по чл. 67 от ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в
съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти (ДВ, бр. 2/08.01.2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 29/1999 г).
(3) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги
предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал. 1 или ги
оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с
разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл. 32. (1)

Дейности

по събиране,

съхраняване,

преработване и/или

обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми имат право да извършват
само лица, притежаващи съответното разрешени по чл. 67 от ЗУО.
(2)

Изграждането

на

събирателни

пунктове

за

излезли

от

употреба

пневматични гуми е задължение на лицата по ал. 1.
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.
Чл. 33. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни
да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените
събирателни пунктове.
Чл.

34.

(1)

Дейности

по

събиране,

съхранение,

разкомплектоване,

преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни
средства (МПС), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица,
притежаващи съответно разрешение по чл. 67 от ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в
съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на
отпадъците от моторни превозни средства (изм. ДВ, бр. 29/2011 г.) и Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци
(ДВ, бр. 29/1999 г.).
Чл. 35. (1) Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и
оползотворяване на отпадъците от опаковки се извършват от лица, притежаващи
9
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съответните разрешения или регистрационни документи, издадени по реда на Глава
V, Раздел І от ЗУО.
(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от
опаковки.
(3) Община Девин дава възможност на ползватели на търговските обекти и
административни, стопански и производствени сгради да използват организираната
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.

РАЗДЕЛ VIII
УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 36. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и
градини, стопански и административни сгради се събират разделно (съгласно чл. 34
от ЗУО).
(2) Отпадъците от животни (животинска тор), зелени отпадъци (листна маса,
клони и др.) да не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, както и да не се
складират на тротоари, улични платна и др. Да се изнасят своевременно на
определените от общината площадки.
(3) Забранява се изгарянето на биоразградими отпадъци (листна маса, клони
и т.н).
(4) Собствениците на домашни животни са задължени да почистват ежедневно
на животните и да не допускат замърсяване на околната среда с твърди и течни
отпадъци.
РАЗДЕЛ IX
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ИУМПС)
Чл. 37. (1) Кметът на общината:
1. определя площадки за временно съхраняване на излезли от употреба
моторни превозни средства (ИУМПС);
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на
площадките

за

временно

съхраняване

и

предаването

им

в

центровете

за

разкомплектоване.
(2) Собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на
площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че
се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост.
(3) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 2, както и в
случаите,

когато

МПС

не

може

да

бъде
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регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да
бъде установен, се прилага процедура по чл. 38.
Чл. 38. (1) Кметът на Общината назначава комисия с представители на
общинската администрация, съответното кметство и РУ “Полиция” за установяване
на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер –
предписание.
(2) Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на
МПС в 3 екземпляра, съгласно образец – Приложение към наредбата. При поискване,
екземпляр

от

протокола

се

предоставя

на

собственика

на

ИУМПС

или

на

упълномощено от него лице.
(3) С поставянето на стикера -предписание за преместване на ИУМПС започва
да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.
(4) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието,
въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, съгласно
ал. 2, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно средство, на
площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за разкомплектоване
на ИУМПС.
(5) Заповедта се изпълнява от лицата извършващи дейностите по събиране,
транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на
собственика.
(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде
уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към
констативния

акт

удостоверяващи

се

предлага

извършените

служебна

действия

и

записка

и/или

констатации

по

други

документи,

издирването

на

собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление в
съответното кметство за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето й.
(7) На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за
преместване по чл. 38 ал. 3, се съставя акт за административно нарушения по реда
на Закон за административните нарушения и наказания.
Чл. 39. (1) Лицата, сключили договор с кмета на общината по чл. 37, ал. 1, т.
2, са длъжни да:
1.

приемат

ИУМПС

на

денонощно

охраняеми

паркинги

за

временно

съхранение и съставят констативен протокол за състоянието им;
2. водят отчетни книги по Наредба № 9 за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности ( ДВ, бр. 95/26.10.2004 г.);
3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в КАТ;
4. уведомяват незабавно направление“Пътна полиция” – КАТ- ОД МВР и
съответното РУ “Полиция” на територията, на която се намира паркинга за
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постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описанието на
автомобила, адреса на последното му паркиране и заповед за принудителното
паркиране.
5. предават за разкомплектоване ИУМПС не по– рано от 14 дни от датата на
приемането му за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на
ИУМПС се извършват съгласно чл. 143, ал. 6 от Закон за движение по пътищата;
6. освободят ИУМПС в срока по т. 5, в случаите когато собственикът е поискал
връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното
съхранение.
РАЗДЕЛ X
КОНТРОЛ
Чл.40.

Контролната

дейност

по

тази

наредба

се

осъществява

от

упълномощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица, които съставят
предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове
на нарушителите.
РАЗДЕЛ ХI
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите
лица се наказват с глоби, както следва:
1. за нарушения по чл. 6 и чл. 7 – от 100 лв. до 1000 лв.;
2. за нарушения по чл. 18 и чл. 19 – от 300 лв. до 1000 лв.;
3. за други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 500 лв.
(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен
размер.
Чл. 42. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните
търговци или юридическите лица се наказват с имуществена санкция, както следва:
1. за нарушения по чл. 6 и чл. 7 – от 500 лв. до 3000 лв.;
2. за нарушения по чл. 10 – от 500 лв. до 5000 лв.;
3. за нарушения по чл. 18 и чл. 19 – от 1000 лв. до 3000 лв.;
4. за нарушения по чл. 23 – 300 лв.;
5. за нарушения по други условия и ред за предаване, събиране, включително
разделно,

превозване

и

претоварване,

на

битови

и

строителни

отпадъци,

регламентирани в настоящата наредба – от 200 лв. до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.
Чл. 43. (1) Нарушенията по чл. 41 и чл. 42 се установяват с акт на
длъжностните лица, определени от кмета на общината.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от
упълномощено от него лице.
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(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението
на

наказателните

постановления

се

извършват

по

реда

на

Закона

за

административните нарушения и наказания.
РАЗДЕЛ ХII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази наредба:
1."отпадък"

е

вещество,

предмет

или

част

от

предмет,

който

няма

предварително непосредствено приложение или, от който притежателят желае или е
длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на
специализираните

фирми

за

третиране

на

отпадъци

от

собственика

или

от

упълномощено от него лице също се определят като "отпадъци" до момента, в който
възстановените от тях материали или произведената от тях енергия бъдат включени
в производствения цикъл;
2. "битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената
дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.
Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности,
обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото
време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно
с битовите;
3. "производствени отпадъци" са тези, образувани в резултат на промишлена,
занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;
4. "опасни отпадъци" са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства
създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива
според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане;
5. "строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителна
дейност на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция
на сгради и съоръжения;
6. "биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините,
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за
обществено

хранене

и

търговските

обекти,

както

и

подобни

отпадъци

от

предприятията на хранително-вкусовата промишленост.
7. "биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да
се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци,
хартия, картон и други.
8. "причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято
дейност се образуват отпадъци;
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9. "притежател на отпадъците " е лицето, при чиято дейност се образуват
отпадъци от момента на образуването им до момента на предаването им на
оправомощено лице за следващо третиране;
10. "третиране на отпадъците" е събирането, съхранението и обезвреждането
на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване,
рециклиране и възстановяване или производството на енергия и материали от
отпадъци;
11. "обезвреждане на отпадъците" е такова въздействие върху отпадъците
(депониране, рециклиране, изгаряне, неутрализиране и др.), при което опасността
за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават
установените норми;
12.

"рециклиране

на

отпадъците"

е

дейност

за

възстановяване

или

възобновяване на суровинните им свойства;
13. "преработване на отпадъците" е дейност, която променя свойствата или
състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни
продукти или в крайни продукти;
14. "депониране на отпадъци" е складирането на отпадъци повече от 6 месеца
по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и
не се предвижда последващо третиране на отпадъците;
15. "масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след
употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и
поради своите характеристики изискват специално управление;
16. "повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за
нарушение от същия вид;
17. "едрогабаритни отпадъци " са битовите отпадъци, които поради своите
размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или
създават затруднения при товаренето им.
18. "съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета и чували,
предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.
19. "прилежащи терени" са обслужващите тротоари, части от уличните
платна, околоблоковите пространства и зелените площи, паркингите, гаражите и др.
към конкретни жилищни и обществени сгради, обекти с обслужващи функции,
производствени предприятия и др.;
20. "депо"е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира върху
земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията (депа, в които
причинителят

на

отпадъци

ги

обезврежда

непосредствено

до

мястото

на

образуването им). Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение
на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по
нататъшната им преработка или рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен
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обект, който включва: а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано
складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява
опасност за човешкото здраве и околната среда, и за което не се предвижда
последващо третиране на отпадъците; б) спомагателни и обслужващи сгради,
съоръжения и инсталации в съответствие с неговата специфика, технология на
депониране и вида на депонираните отпадъци.
21. "оператор"е юридическо или физическо лице, на което е издадено
разрешение за обезвреждане и което отговаря за стопанисване на площадка за
третиране на отпадъци и за управление на дейността по отпадъците в периода на
експлоатацията и след закриването на площадката;
22. "негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор,
която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или
обезвреждане;
23. "излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е излязлото
от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на
жизнената дейност на хората по домовете, както и от административни, социални и
обществени сгради или от други източници;
24.

"отработени

масла

и

отпадъчни

нефтопродукти"

са

маслата

и

нефтопродуктите по смисъла на §1, т. 14 от допълнителните разпоредби на
Наредбата

за

отработените

масла

и

отпадъчните

нефтопродукти

(ДВ,

бр.

2/08.01.2013 г.)
25. "излязло от употреба МПС" е моторно превозно средство по смисъла на §1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране на
отпадъците от моторни превозни средства (изм. ДВ, бр. 29/2011 г.)
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22 от Закона за управление на
отпадъците, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
§ 2. За неуредени въпроси по тази Наредба се прилага действащото
законодателство в Република България.
§ 3. Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се възлага
на кмета на община Девин.
§ 4. Настоящата Наредба отменя Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Девин, приета с Решение № 126 от 17.09.2015 г. на
Общински съвет – Девин по Протокол № 11 от 17.09.2015 г.
§ 5. Наредбата е приета от Общински съвет – Девин с Решение № 122 от
22.08.2019 г. по Протокол № 13 и влиза в сила от ………………………….2019 г.
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Приложение по чл.38, ал.2
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за техническо състояние на излязло от употреба моторно превозно средство
№……….. /......................... г.
Днес........20....г., гр./с. ........................, комисия, назначена на основание на
чл. ......, ал. ......., т. ………. от Наредба за управление на отпадъците на община
Девин:
1.............................................................. - представител на Община Девин
/име, презиме,фамилия/

2. ............................................................ - инспектор от РУ “Полиция”
/име, презиме,фамилия/

3. ........................................................... - служител от кметство с. ..................
/име, презиме,фамилия/

състави настоящия протокол за техническо състояния на излязло от употреба МПС,
като установи следното:
МПС: ..................................
ВИД: ...................................
МАРКА: ..............................
ЦВЯТ НА МПС:......................
РЕГ. НОМЕР

/ако има такъв/:……………………………

………………………………………………….……….
/ улица,площадка/

МЯСТО, НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРА:..................................
СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
I. Външно състояние на превозното средство:
1. Наличие на двигател: .......................................................................

2. Наличие на скоростна кутия: ............................................................
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3. Състояние на купето/кабината, каросерия/ ...............................................
............................................................................................................................
4. Наличие на врати: ....................................................
5. Наличие на калници: ....................................................
6. Наличие на капаци: ....................................................
7.Наличие на арматурно табло: ....................................................
8. Наличие на стъкла: ....................................................
9. Състояние на каросерията: ....................................................
10. Осветителни тела
а/Фарове:.......................................................................
б/Габарити и мигачи – предни:......................................
в/Стоп, габарити, мигачи – задни:.................................
11. Наличие и състояние на колелата и гумите: ...........................................
............................................................................................................................
12. Допълнителни данни по показания на свидетелите:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Становище на комисията:
Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра.
Комисия:
1. ......................................................../......................../
/име, презиме,фамилия/

/подпис/

2. ......................................................../......................../
/име, презиме,фамилия/

/подпис/

3. ......................................................../......................../
/име, презиме,фамилия/

/подпис/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 123
от 22.08.2019 г.
Отпускане на еднократна финансова помощ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1,
т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ
на жители на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Асен Валентинов Сертов от гр.
Девин, община Девин за спешна медицинска помощ сумата от 900 /деветстотин/ лева.
2.

Средствата

да

бъдат

за

сметка

на

дейност

122,

параграф

42-14

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.
3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни
действия по изпълнение на решението.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 18, ДЗО - 125/21.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 124
от 22.08.2019 г.
Отпускане на еднократна финансова помощ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1,
т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ
на жители на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Ангелина Иванова Бошнакова от
гр. Девин, община Девин за спешна медицинска помощ сумата от 1000 /хиляда/ лева.
2.

Средствата

да

бъдат

за

сметка

на

дейност

122,

параграф

42-14

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.
3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни
действия по изпълнение на решението.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.08.2019 г., Протокол № 13, т. 19, ДЗО - 126/21.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

