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№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. Услуга с храсторез 6,00 лв./л. м 

2. Услуга с моторен трион 20,00 лв./час 

3. Услуга с тревокосачка 30,00 лв./дка 

4. Повдигане на корони на дървета 10,00 лв./бр. 

5. За отсичане на дървета: 
 

 

в общинска собственост 3,00 лв./бр. 

в частен имот 3,00 лв./бр. 

6. Обезщетение за тревни площи 10,00 лв./ кв.м 

7. Обезщетение за цветя: 

 

  

летни 5,00 лв./бр. 

перенни 10,00 лв./бр. 

8. Обезщетение за жив плет: 
 

 

широколистен 50,00 лв./м. 

иглолистен 100,00 лв./м. 

9. Обезщетение за рози 

 

 15,00 лв./бр. 

10. Обезщетение за храсти: 

 

 

широколистни 20,00 лв./бр. 

вечнозелени 50,00 лв./бр. 

11. Обезщетение за иглолистни дървета: 

 

 

      11. 1. Бързорастящи (Лъже кипарис, веймутов бор, деодарски кедър, лиственица, секвоя и др.) 

Височина метри: 

 

 

 2,5 – 4,5  30,00 лв./бр. 

 4,5 – 7,5 80,00 лв./бр. 

над 7,5  120,00 лв./бр. 
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      11. 2. Умеренорастящи (Бял и черен бор, ела, обикновен и сребрист смърч, гигантска туя, ела, атласки и ливански 

кедър, бяла мура и др.)  

Височина метри: 

 

 2,5 – 4,5 60,00 лв./бр. 

4,5 – 7,5 90,00 лв./бр. 

над 7,5  150,00 лв./бр. 

     11. 3. Бавнорастящи (Биота, туй, хвойни, либоцедрус, лъжекипарис пизифера, туйопсис, цуга и др.) 

Височина метри: 

 

 2,5 – 4,5 100,00 лв./бр. 

4,5 – 7,5 150,00 лв./бр. 

над 7,5  180,00 лв./бр. 

12. Обезщетения за широколистни дървета: 

 

 

      12. 1. Много бързорастящи (Айлант, акация, върби, тополи, чинар пауловния и др.) 

Височина метри: 

 

 4,5 – 5,00 50,00 лв./бр. 

над 5,00 100,00 лв./бр. 

      12. 2. Бързорастящи (Бреза, елша, явори негундо и дазикарпум, американски дъб гледичия, каталпа, софора, 

трепетлика, ясен и др.) 

Височина метри: 

 

 3,00 – 6,00 80,00 лв./бр. 

над 6,00 120,00 лв. бр. 

      12. 3. Умеренорастящи (Бук, бряст, летен и зимен дъб, габър, полски крен, мекиш мъждрян, клен палматум, 

явор, шестил, офика, кестен и др.)  

Височина метри: 

 

 

 

 3,00 – 6,00 150,00 лв./бр. 

над 6,00 200,00 лв./бр. 

13. Обезщетения при изкореняване на орехови дървета 800,00 лв./бр. 

14. Такса за издаване на разрешително за депониране и транспортиране на изкопни земни маси, срок – 30 дни 40,00 лв. 

      14. 1. Такса за депониране на изкопни земни маси на общинско депо, срок – 30 дни 5,00 лв./тон 

     15. За депониране и обработване на строителни и производствени отпадъци, както следва:  

     15. 1. Такса за издаване на разрешително за депониране и транспортиране на строителни отпадъци, срок – 30 дни 

(2093 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

40,00 лв. 

     15. 2. Такса за депониране и обработване на строителни и производствени отпадъци, както следва: 
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 от общини в обхвата на Регионалното сдружение от територията на гр. Смолян и селата, срок – 30 дни 57,16 лв./тон 

за всички останали, извън цитираните (от общини извън обхвата на Регионалното сдружение), срок –           

30 дни 

57,16 лв./тон 

Събират се допълнително такси по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

 

лв./тон по ЗУО 

16. За издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални 

пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) 

 

 

     16. 1. 

За издаване на разрешение за прокопаване на трайни настилки, срок – 7 дни 

(2042 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

 

150,00 лв. 

 

     16. 2. 

Парична гаранция за нарушаване на трайни настилки, която се възстановява при качествено изпълнение на 

настилката, удостоверено с протокол между  Общината и Изпълнителя в 6 месечен срок, срок – 7 дни 

 

200,00 лв./м2 

     16. 3. Парична гаранция за нарушаване на нетрайни настилки, която се възстановява при качествено изпълнение 

на настилката, удостоверено с протокол между Общината и Изпълнителя в 6-месечен срок, срок – 7 дни 

 

150,00 лв./м2 

     17. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение 

на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, в законоустановения срок 

 

Съгласно действащата 

тарифа на таксите за 

право на водоползване  

и/или разрешено ползване 

на воден обект, съгласно 

ПМС 154/28.07.2000 г. 

     18. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири, минерални 

води – публична общинска собственост, както и от находища минерални води изключително държавна 

собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

Съгласно действащата 

тарифа на таксите за 

право на водоползване  

и/или разрешено ползване 

на воден обект, съгласно 

ПМС 154/28.07.2000 г. 

 

 

19. Такса за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект – за обекти публична общинска 

собственост 

Съгласно действащата 

Тарифа за таксите за 

правото на водоползване 

и/или разрешено ползване 

на воден обект /ПМС 

154/28.07.2000г./ 
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ІІ. ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ И ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

НА КОРЕН 
 

Параметри на асортиментите: 
Іа клас: дължина 2,5 м. от 0.41 куб. м нагоре; 3м. от 0.44 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.47 куб.м.; 4 м. от 0.50 куб.м.; 4,5 м. от 0.53 куб.м. нагоре; 5 м. от 

0.56 куб. м. нагоре; 5,5 м. от 0.59 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.62 куб. м. нагоре 

І клас: дължина 2,5 м. от 0.17 куб. м нагоре; 3м. от 0.23 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.27 куб.м.; 4 м. от 0.30 куб.м.; 4,5 м. от 0.35 куб.м. нагоре; 5 м. от 

0.38 куб. м.нагоре; 5,5 м. от 0.44 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.48 куб. м. нагоре 

ІІ клас: дължина 2,5 м. от 0.07 куб. м нагоре; 3м. от 0.09 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.10 куб.м.; 4 м. от 0.13 куб.м.; 4,5 м. от 0.14 куб.м. нагоре; 5 м. от 

0.16 куб. м. нагоре; 5,5 м. от 0.17 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.19 куб. м. нагоре 

ІІІ клас: дължина 2,5 м. от 0.05 куб. м нагоре; 3м. от 0.06 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.07 куб.м.; 4 м. от 0.08 куб.м.; 4,5 м. от 0.10 куб.м. нагоре; 5 м. от 

0.11 куб. м. нагоре; 5,5 м. от 0.12 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.14 куб. м. нагоре 

ІV клас: дължина 2,5 м. от 0.03 куб. м нагоре; 3м. от 0.03 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.04 куб.м.; 4 м. от 0.05 куб.м.; 4,5 м. от 0.05 куб.м. нагоре; 5 м. от 

0.06 куб. м. нагоре; 5,5 м. от 0.07 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.08 куб. м. нагоре 

     1. ИГЛОЛИСТНИ ОБЛИ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ЗА КУБ. МЕТЪР:  

     1. 1. Eдър  

 Іа клас на сортимента 85,00 лв. 

І клас на сортимента 70,00 лв. 

ІІ клас на сортимента 60,00 лв. 

     1. 1. 2. Среден  

 ІІІ клас на сортимента 40,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 20,00 лв. 

   1. 1. 3. Дребен 12,00 лв. 

    1. 2. Широколистни обли дървени материали, за куб.м.  

  1. 2. 1. Едър – бук, дъб, габър и други широколисти  

 Іа клас на сортимента 60,00 лв. 

І клас на сортимента 50,00 лв. 

ІІ клас на сортимента 40,00 лв 

 1. 2. 2. Едър – цер, акация, липа, бреза и други широколистни  

 Іа клас на сортимента 40,00 лв. 

І клас на сортимента 35,00 лв. 

ІІ клас на сортимента               30,00 лв. 

1. 2. 3. Едър – орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни    

 

 

 Іа клас на сортимента 130,00 лв. 
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І клас на сортимента 85,00 лв. 

ІІ клас на сортимента 60,00 лв. 

1. 2. 4. Среден - бук, дъб, габър и други широколисти 

 

 

 ІІІ клас на сортимента 25,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 25,00 лв. 

1.  2. 5. Среден - цер, акация, липа, бреза и други широколистни  

 ІІІ клас на сортимента 25,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 25,00 лв. 

1. 2. 6. Среден - орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни                    

 ІІІ клас на сортимента 25,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 25,00 лв. 

1. 2. 7. Дребен- бук, дъб, габър и други широколисти 12,00 лв. 

1. 2. 8. Дребен- цер, акация, липа, бреза и други широколистни 12,00 лв. 

1. 2. 9. Дребен- орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни 

                 

12,00 лв. 

   1. 3. Дърва за горене и вършина, за пространствен куб. метър  

 дърва от иглолистни дървесни видове 7,00 лв. 

дърва от широколистни меки дървесни видове 7,00 лв. 

дърва от широколистни твърди дървесни видове              15,00 лв. 

вършина  5,00 лв. 

пънна дървесина  6,00 лв. 

обла строителна дървесина (която е с дължина до 3 метра) 35.00 лв. 

1. 3. 1. Дърва за горене и вършина, за пространствен кубичен метър от рампа  

 дърва от иглолистни дървесни видове 30,00 лв. 

дърва от широколистни меки дървесни видове 30,00 лв. 

дърва от широколистни твърди дървесни видове              48,00 лв. 

вършина  5,00 лв. 

пънна дървесина  6,00 лв. 

обла строителна дървесина  (която е с дължина до 3 метра) 60,00 лв. 

1. 3. 2. Обла строителна дървесина за занаятчийски цели (която е с дължина до 3 метра) 35,00 лв. 

       2. 

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар  

(1996 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

 

                                                                                 

20.00 лв                               
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Издаването на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар за имот, като в 

основата на дървото се поставя контролна общинска марка със съответния номер и се заплащат бройките 

дървета описани в разрешителното спрямо техния вид и предназначение по цени: 

       2. 1. За овощни видове  

 за дърва за огрев за един брой 2,50 лв. 

за строителна дървесина за един брой 4,00 лв. 

       2. 2. За горски широколистни видове  

 за дърва за огрев за един брой 3,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой 5,00 лв. 

       2. 3. За горски иглолистни видове  

 за дърва за огрев за един брой 3,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой 5,00 лв. 

за новогодишни елхи за един брой 0,50 лв. 

      2. 4. За ценни овощни видове  

 за дърва за огрев за един брой 4,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой 7,00 лв. 

3. 

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар  

(1996 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

 

„Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар“ в имоти общинска 

собственост“, като в основата на дърветата се поставя контролна общинска марка със съответния номер. 

Разрешителното по тази точка се издава единствено на юридически лица с регистрация и лиценз за 

дърводобив, като за тяхна сметка се поставят границите на имота от лицензиран геодезист. На юридическото 

лице  се издава само едно Разрешително. Извършва се сечта на всичката набелязана дървесина в имота, 

която се изнася, окачествява се и се оразмерява, след което се издава превозен билет за нейното 

транспортиране. След приключване на извозването и заплащане на дървесината по определените по – горе 

в Приложението цени, се извършва приемане на обекта, като се изготвя протокол за качествено извършена 

работа по разрешителното. В общинския имот описан в разрешителното, всички клони трябва да са на 

купове, да няма разхвърлени такива, всичко което маже да се използва като дърва за горене или като 

материал  да бъдат извозени.  Ако има полски път до имота и структурата му е нарушена от дърводобива 

следва да бъде поправен и чак тогава се извършва проверка на място и се закрива действието на 

разрешителното. След приемане на обекта юридическото лице има отново право да участва за наемане на 

нов общински имот.  

 

                                        

100.00 лв.                                  
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4. 

Продажба на заразена от корояд дървесина (дърва за огрев) от бял бор, добита от общински имоти с 

трайно предназначение на територията – земеделска (с начин на трайно ползване пасище, пасище мера, 

ливада, нива, храсти и др. вид територия) или урбанизиране – за дърва за огрев 

 

1,00 лв. на куб. м. 

5. 

Издаване на разрешение за отсичане до 5 /пет/ броя дървета и на лозя до 1 декар  

(2086 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Издаването на разрешение за отсичане до 5 /пет/ броя дървета и на лозя до 1 декар“, като в основата на 

дървото се поставя контролна общинска марка със съответния номер и се заплащат бройките дървета 

описани в разрешителното спрямо техния вид и предназначение по цени: 

                                          

10,00 лв. 

  5. 1  За овощни видове  

 
за дърва за огрев за един брой 2,50 лв. 

за строителна дървесина за един брой 4,00 лв. 

 5. 2 За горски широколистни видове  

 
за дърва за огрев за един брой 3,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой 5,00 лв. 

   5. 3. За горски иглолистни видове  

 

за дърва за огрев за един брой 3,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой 5,00 лв. 

за новогодишни елхи за един брой 0,50 лв. 

   5. 4. За ценни овощни видове  

 
за дърва за огрев за един брой 4,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой 7,00 лв. 

   6. 

Продажба на заразена от корояд дървесина (дърва за огрев) от бял бор, добита от общински имоти с 

трайно предназначение на територията – земеделска (с начин на трайно ползване пасище, пасище мера, 

ливада, нива, храсти и др. вид територия) или урбанизиране – за дърва за огрев 

1,00 лв. на куб. м. 

   7. 
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горски територии 

(2006 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

2,00 лв. на куб. м. 

   8. 
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии 

(2068 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

0.50 лв. на куб. м. 

   9. Издаване на позволително за сеч в горска територия – общинска собственост по чл.71 от 

НУРВИДГТДОСПНГП 

1,50 лв. за брой 

 

   10. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина добита от горска територия – общинска 

собственост 

1,50 лв. за брой 

 

   11. За издаване на разрешителни за отсичане на дървета в регулация:  

   12. 1. В общински имоти – за един брой плюс стойността на дървесината: 15,00 лв. 
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   12. 1. 1. Овощни дървета за куб.м.  

 за дърва за огрев  5,00 лв. 

за строителна дървесина 10,00 лв. 

  12. 1. 2. Широколистни дървесни видове за куб.м.  

 за дърва за огрев  6,00 лв. 

за строителна дървесина 12,00 лв. 

  12. 1. 3. Иглолистни дървесни видове за куб.м.  

 за дърва за огрев  4,00 лв. 

за строителна дървесина 12,00 лв. 

  12. 2. В имоти – частна собственост – за един брой 2,00 лв. 

  13. За проверка на обстоятелствата за издаване на заповед по чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи или съответен отказ 

30,00 лв. 

  14. Издаване на удостоверение след регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 

(2029 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

5,00 лв. 

  15. За отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост за стопанска година, както следва:  

 - орна земя (нива, изоставена орна земя, друг вид нива) 20,00 лв/дка 

  16. Издаване на разрешение за достъп до горски територии (2045 - Уникален идентификатор в Регистъра на 

услугите) 

10,00 лв. 

 

ІІI. ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 81, АЛ. 1, Т. 3, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 83, АЛ. 3 ОТ 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

1. За коледни елхи  

 1 брой с височина до 1 м. 3,00 лв. 

1 брой с височина до 2 м. 3,50 лв. 

1 брой с височина над 2 м. 3,50 лв. + 3,00 лв. за всеки 

следващ метър 

2. За зеленина  4,00 лв. за пространствен 

куб.м. 

3. За дрянови клони до 1 м. 0,20 лв. за брой 
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4. За смола (течна и суха) 0,20 лв. за кг. 

5. За борина от пънове 0,12 лв. за кг. 

6. За сурови пръчки – върбови, лескови 0,20 лв. за брой 

7. За листников фураж 0,30 лв. за пространствен 

куб. м. 

8. За сено сухо 0,10 лв. за кг. 

9. За кори от всички видове 0,20 лв. за кг. 

10. За мъхове и лишеи 0,15 лв. за кг. 

11. За иглолистни шишарки 0,15 лв. за кг. 

12. За необработени шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, купулки и други от широколистните видове 0,15 лв. за кг. 

13. За семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други 0,20 лв. за кг. 

14. Цени за ползване на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения, извън списъка на лечебните 

растения по закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии и земеделски земи 

собственост на Община Смолян за Физически лица 

30,00 лв.  

за календарна година 

15. Цени за ползване на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения, извън списъка на лечебните 

растения по закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии и земеделски земи 

собственост на Община Смолян за Юридически лица 

300,00 лв.  

за календарна година 

ІV. ЦЕНИ ЗА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА 

 

1. За едър рогат добитък 1,50 лв. на брой 

 за календарна година 

2. За коне, катъри, магарета и мулета 0,80 лв. на брой 

 за календарна година 

3. За овце 0,30 лв. на брой 

 за календарна година 

 

 

V. ЦЕНИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ОТ ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 



                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 6    

  Други цени и такси 

10 

 

I. БИЛКИ (сурово състояние)  

1. Грудкови, корени, коренища  

       1. 1. Иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска 0,09 лв. за кг. 

       1. 2. Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика 0,07 лв. за кг. 

       1. 3. Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка 0,02 лв. за кг. 

       1. 4. Глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка, други 0,01 лв. за кг. 

       1. 5. Други  0,03 лв. за кг. 

2. Листа   

       2. 1. Мечо грозде 0,08 лв. за кг. 

       2. 2. Боровинка червена и черна, лудо биле 0,04 лв. за кг. 

       2. 3. Бръшлян, чобанка 0,03 лв. за кг. 

       2. 4. Глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, горска ягода 0,02 лв. за кг. 

       2. 5. Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел 0,01 лв. за кг. 

       2. 6. Други 0,03 лв. за кг. 

3. Стръкове   

       3. 1. Блатно кокиче 0,10 лв. за кг. 

       3. 2. Гарицвет, лазаркиня 0,08 лв. за кг. 

       3. 3. Гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче 0,08 лв. за кг. 

       3. 4. Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска 0,04 лв. за кг. 

       3. 5. Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен 0,03 лв. за кг. 

       3. 6. Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача 

трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял 

0,02 лв. за кг. 

       3. 7. Врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, 

росопас, теменуга трицветна, хвощ 

0,01 лв. за кг. 

       3. 8. Други 0,03 лв. за кг. 

4. Цветове   

       4. 1. Липа 0,10 лв. за кг. 

       4. 2. Иглика 0,05 лв. за кг. 

       4. 3. Метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен 0,03 лв. за кг. 

       4. 4. Акация бяла, бъз 0,02 лв. за кг. 

       4. 5. Вратига, глог, равнец бял 0,01 лв. за кг. 

       4. 6. Други 0,03 лв. за кг. 
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5. Плодове   

      5. 1. Боровинка червена и черна, хвойна червена 0,15 лв. за кг. 

      5. 2. Хвойна сибирска 0,10 лв. за кг. 

      5. 3. Кисел трън, къпина, малина 0,04 лв. за кг. 

      5. 4. Бъз, глог, конски кестен, киселица 0,02 лв. за кг. 

      5. 5. Бъзак, трънка 0,01 лв. за кг. 

      5. 6. Други 0,03 лв. за кг. 

6. Семена   

      6. 1. Есенен минзухар 0,15 лв. за кг. 

      6. 2. Други 0,08 лв. за кг. 

7. Пъпки   

      7. 1. Странични борови връхчета 0,15 лв. за кг. 

       7. 2. Бяла бреза, черна топола 0,10 лв. за кг. 

       7. 3. Други 0,08 лв. за кг. 

8. Кори  

       8. 1. Мъждрян, ясен 0,20 лв. за кг. 

       8. 2. Зърнастец, кисел трън, леска 0,10 лв. за кг. 

       8. 3. Върба 0,05 лв. за кг. 

       8. 4. Дъб 0,03 лв. за кг. 

       8. 5. Бреза 0,02 лв. за кг. 

       8. 6. Други 0,03 лв. за кг. 

9. Лишеи  0,10 лв. за кг. 

10. От защитени лечебни растения  

      10. 1. Плодове – 100 гр. 20,00 лв.  

      10. 2. Семена – 100 гр. 50,00 лв. 

      10. 3. Резници 2,00 лв. за брой 

11. От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване  

      11. 1. Луковици, грудки, коренища 1,00 лв. за брой 
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      11. 2. Плодове – 100 гр. 5,00 лв. 

      11. 3. Семена – 100 гр. 10,00 лв. 

      11. 4. Резници 0,50 лв. за брой 

12. От други лечебни растения  

      12. 1. Луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните 0,10 лв. за брой 

      12. 2. Лук (всички видове), перуника (всички видове) 0,20 лв. за брой 

     12. 3. Ботурче есенно (есенна циклама) 1,00 лв. за брой 

     12. 4. Плодове – 100 гр. 2,00 лв. 

     12. 5. Семена – 100 гр. 5,00 лв. 

     12. 6. Резници 0,10 лв. за брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 6    

  Други цени и такси 

13 

 

 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОСВЕТИТЕЛНА И ОЗВУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. 

 

Презапис на музикален фонд 5,00 лв./мин. 

2. Презапис на архивен фонд 5,00 лв./мин. 

3. Изработване на рекламен клип  

 Наем на студио за 1 час 

 

15,00 лв. 

Наем на студио за ден 

 

100,00 лв. 

4. Озвучаване с озвучителна уредба на общината  

      4. 1. На закрито  

 Монтаж на апаратура (2 тонколони с до 2 микрофона) 120,00 лв. 

За всяка колона допълнително по 30,00 лв. 

За всеки жичен микрофон допълнително по 10,00 лв. 

За дистанционен микрофон 30,00 лв. 

За компактдиск устройство за 1 брой 15,00 лв. 

За ехо-ефекти (при пеене) 10,00 лв. 

Техническо обслужване на час 50,00 лв. 

     4. 2. На открито  

 Монтаж на апаратура (2 тонколони с до 2 микрофона) 220,00 лв. 

Монтаж на апаратура (4 тонколони с до 4 микрофона) 440,00 лв. 

Техническо обслужване за час 80,00 лв. 
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ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

 

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА“ – СМОЛЯН И ДУХОВ ОРКЕСТЪР 

 

1. Концерти на фолклорен ансамбъл „Родопа“ – Смолян и Духов оркестър към Община Смолян 

 

По договаряне, но не по-

малко от действителните 

разходи 

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ“ –  

ГР. СМОЛЯН (ОКОЦ „ПЛАНЕТАРИУМ С АО“) 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, с ДДС 

1. БИЛЕТИ  НА ОКОЦ „ПЛАНЕТАРИУМ С АО“ 

 

 

       1. 1. За сеанси в звездна зала 
 

 

 За ученици от общината 

 

2,00 лв. 

За ученици от други общини, деца, пенсионери и други с право на намаление 

 

3,00 лв. 

За възрастни 

 

6,00 лв. 

За сеанс на чужд език 

 

12,00 лв. 

      1. 2. За наблюдение с телескопи 

 

 

 Дневни  

 

3,00 лв. 

Вечерни  5,00 лв. 
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      1. 3. Минимална такса за сеанс от малобройна група 
 

 

 При организирани групови посещения на ученици, учителите не се таксуват в случай, че не представляват 

повече от 10 % от състава на групата 

 

50,00 лв. 

2. Цените на рекламните и информационните материали се формират за всеки артикул по отделно на базата 

на покупна цена за този артикул и начислена надценка върху нея 

 

 

3.  Наем на зала (киносалон) 

 

60,00 лв. на час 

4. Наем на зала за работни срещи и семинари 

 

30,00 лв. на час 

5. Летен лагер – школа за начинаещи 

 

25,00 лв. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ И ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. Справка в Туристически информационен център на община Смолян 

 

1,00 лв. 

       1. 2. Градски тур с екскурзовод на български език 

 

 

 До 5 човека 

 

10,00 лв./час 

Над 5 човека 

 

20,00 лв./час 

       1. 3. Градски тур с екскурзовод на английски език 

 

 

 До 5 човека 

 

20,00 лв./час 

Над 5 човека 

 

40,00 лв./час 

      1. 4. Ползване на планински водач (по предварителна заявка), еднодневен преход в рамките на 
територията на Община Смолян: 

 



                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 6    

  Други цени и такси 

16 

 

 Група до 5 човека 

 

30,00 лв. 

Група над 5 човека 

 

6,00 лв./човек 

За многодневни преходи 

 

100,00 лв. за първия ден и 

50,00 лв. за всеки 

следващ ден 

2. Ползване на време за интернет достъп в СЗ „Туристически информационен център “ при минимално време 

1 час 

 

1,50 лв./час 

3. СЗ “Туристически информационен център” гр. Смолян: 

Цените на рекламните и информационните материали се формират за всеки артикул по отделно на базата 

на покупна цена за този артикул и начислена надценка върху нея 

 

 

4. Транспортна услуга за туристи до общински туристически обекти:  

 До 12 човека 

 

1,50 лв./км. 

 Над 12 човека По договаряне, но не по-

малко от реалните 

разходи 

5. Други услуги, предоставяни от Туристически информационен център на община Смолян: 

 

 

 Фотозаснемане за календари, книги, изложби и други обекти и експонати 

 

16,67 лв./бр. 

Заснемане на документални филми в музейни и интериорни пространства 

 

41,67 лв./за започнат час 

Заснемане на игрални филми в експозиционни зали и дворни пространства 

 

по договаряне 

Заснемане на рекламни сесии в експозиционни зали и дворни пространства 

 

по договаряне 

Предоставяне на традиционни народни носии за ползване на територията на комплекса 

 

41,67 лв./човек/ден 

Предоставяне на музеен реквизит за ползване на територията на комплекса за един ден 

 

8,33 лв/предмет 

Предоставяне на музейни пространства за събития и културни мероприятия 25,00 лв./час 
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6. АТРАКЦИЯ „МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ” 

 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, с ДДС 

      6. 1. Продажба на билети за вход: 

 

 

 групови билети 

 

3,00 лв. 

индивидуални билети възрастни 

 

5,00 лв. 

индивидуални билети деца 

 

3,00 лв. 

семейства с едно/две деца 

 

8,00 лв./човек 

пенсионери 

 

 

 

2,00 лв. 

      6. 2. Предоставяне на услуги: 

 

 

 Екскурзоводски беседи  

 

5,00 лв. 

Наем на аудио гид 

 

5,00 лв. 

Билет за аудио визуален спектакъл 

 

4,00 лв./човек 

Изработка на керамичен съд  

 

5,00 лв./човек 

Изработка на сувенир – монета 

 

3,00 лв./човек 
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АЛИБЕЕВ КОНАК 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. Такса за предоставяни услуги в „Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и            

трансгранични инициативи” – Алибеев конак 

 

 

 Предоставяне на услуга петдневно он-лайн обучение, включващо разходи за материали, регистрационна 

такса и он-лайн сесия, он-лайн обучение – индивидуално, практическо обучение (включително материали, 

лекции, такса изпит и други)  

 

333,00 лв./човек 

Други обучения и семинари  (включващо наем на обучителна зала и оборудване на ден) 

 

105,00 лв. 

Нощувка в Алибеев конак, гр. Смолян 

 

15,00 лв. 

Екскурзоводски беседи  

 

10,00 лв. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „СОСКОВЧЕТО“ 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. Такса за преминаване Екопътека „Каньона на водопадите“ 

 

 

 За възрастни 2,00 лв. 

Деца до 14 години и пенсионери 1,00 лв. 

 

Забележка: Тези такси ще се прилагат при настъпване на форсмажорни обстоятелства (при прекратяване на договор за наем) 
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РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. За ползване на зали на РДТ „Николай Хайтов” гр. Смолян: 

 

 

       1. 1. ЗАЛА № 1 – събрания, чествания 

 

 

 За 1 ден 

 

1200,00 лв. 

За 4 работни часа 

 

700,00 лв. 

За 1 работен час 200,00 лв. 

       1. 2. ЗАЛА № 1 – за театрални спектакли 

 

 

 За 1 ден 

 

1200,00 лв. 

За 4 работни часа 

 

700,00 лв. 

      1. 3.  ЗАЛА № 2 – събрания, чествания 

 

 

 За 1 ден 

 

400,00 лв. 

За 4 работни часа 

 

150,00 лв. 

За 1 работен час 

 

50,00 лв. 

      1. 4.  ЗАЛА № 2 – детски спектакли 

 

 

 За 4 работни часа 

 

100,00 лв. 

      1. 5.  БАЛЕТНА ЗАЛА  

 За 1 ден 

 

200,00 лв. 
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За 4 работни часа 

 

120,00 лв. 

За 1 работен час 

 

30,00 лв. 

     1. 6. ФОАЙЕ 

 

100,00 лв. 

 

В цените са включени  стандартните технически услуги със стационарната техника на залите: озвучаване, осветление, мултимедия, екран, 

аранжиран.  При дългосрочно ползване на залите – цените ще се сформират по договаряне. 

 

2.  За отоплението на залите се заплаща допълнително: 

 

 

 

       2. 1. ЗАЛА № 1 

 

 

 За 1 ден 

 

500,00 лв. 

За 4 работни часа 

 

300,00 лв. 

За 1 работен час 

 

300,00 лв. 

       2. 2. ЗАЛА № 2 

 

 

 За 1 ден 

 

200,00 лв. 

 За 4 работни часа 100,00 лв. 

 За 1 работен час 

 

100,00 лв. 

 

Забележка: Ползване на зала от образователни учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

              200,00 лв. 
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УЧЕНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. За една нощувка на външно лице, на легло в базите както следва: 

 

 

 

  

Ученическо общежитие „Васил Димитров”, гр. Смолян - за легло 

 

 

10,00 лв. 

 

В общежитие на Основно училище – с. Смилян  

 

 

10,00 лв. 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“ 

 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

 

1. 

 

Цени на входни билети и екскурзоводски беседи в Регионален исторически музей „Стою Шишков”                         

гр. Смолян, както следва: 

 

 

 

       1. 1. Вход за индивидуални посетители: 

 

 

 Възрастни  

 

5,00 лв. 

Учащи и пенсионери 

 

2,00 лв. 

       1. 2. Вход за организирани групи: 

 

 

 Възрастни над 10 човека 

 

3,00 лв. 

Учащи и пенсионери над 10 човека 

 

1,00 лв. 
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       1. 3. Вход за  лица с трайни увреждания 

 

безплатно 

       1. 4. Вход за деца до 7 години  

 

безплатно 

       1. 5. Вход за гостуващи изложби 1,00 лв. 

       1. 6. Семеен билет (2 възрастни и 2 деца) 

 

7,00 лв. 

       1. 7. Екскурзоводска беседа (обзорна на български език) 10,00 лв. 

 

       1. 8. Екскурзоводска беседа (обзорна на английски език) 20,00 лв. 

 

       1. 9. Екскурзоводска беседа (тематична на български език) 5,00 лв. 

 

       1. 10. Посещение за постоянна експозиция – всеки четвъртък, съгласно препоръките на ЮНЕСКО за резултатни 

мерки за широк достъп до музеите 

 

безплатно 

       1. 11. Посещение за постоянна експозиция за жители на Община Смолян, всеки последен неделен ден на 

месеца (по заявка) 
 

безплатно 

       1. 12. Посещение за постоянна експозиция за дарители на музея и на членовете на „Клуб на приятелите на РИМ-

Смолян” и ученици и студенти от училища по изкуства срещу персонална карта 

 

безплатно 

2. За заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния и обменния фонд на музея: 

 

 

 За първа страница 

 

5,00 лв. 

 За всяка следваща страница 2,50 лв. 

3. 

 

За извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в 

основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея 

 

 

 За устна справка 

 

7,00 лв. 

За писмена справка 

 

10,00 лв. 

4. За издаване на удостоверение (сертификат) за идентифициране на движим паметник на културата  
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 За една движима културна ценност 

 

10,00 лв. 

За група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни 

предмети 

 

9,00 лв. за всяка културна 

ценност 

За колекция от движими културни ценности 

 

8,00 лв. за всяка културна 

ценност 

5. За издаване на удостоверение за извършена идентификация на предмети, които по смисъла на Закона 
за културното наследство не са културни ценности: 

 

 

      5. 1. Машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и 

експозиционната стойност: 

 

 

 За една монета/монетовиден предмет 10,00 лв. 

За група монети/монетовидни предмети от 2 до 50 броя 

 

9,00 лв. за всяка 

монета/монетовиден 

предмет 

За група монети/монетовидни предмети над 50 броя 

 

8,00 лв. за всяка 

монета/монетовиден 

предмет 

      5. 2. Машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори, или са 
произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена 
стойност и не са свързани с историческа личност или събитие: 
 

 

 За един предмет 

 

10,00 лв. 

За група предмети от 2 броя до 50 броя 

 

9,00 лв. за всеки предмет 

За група предмети над 50 броя 

 

8,00 лв. за всеки предмет 

      5. 3. Произведение на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са 

по-стари от 50 години: 

 

 За едно произведение 

 

10,00 лв. 

За група произведения от 2 броя до 50 броя 

 

9,00 лв. за всяко 

произведение 
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За група произведения над 50 броя 

 

8,00 лв. за всяко 

произведение 

За цикъл/тираж графични произведения до 50 броя 

 

30,00 лв. 

      5. 4. Антикварни предмети, не представляващи произведения на изкуството, които не са по-стари от 50 

години 

 

 

 За един предмет 

 

10,00 лв. 

За група предмети от 2 броя до 50 броя 

 

9,00 лв. за всеки предмет 

За група предмети над 50 броя 

 

8,00 лв. за всеки предмет 

     5. 5. Остатъчен материал – отпадъчни субстанция получена в следствие на човешка дейност, която няма 
функционално или художествено предназначение 
 

10,00 лв. 

     6. За извършване на писмена справка в Автоматизирана информационна система „Археологическа 

карта на България” 

 

 

 За един археологически обект 

 

15,00 лв. 

За копие на регистрационна карта на археологически обект 

 

7,00 лв. 

За извършване на археологически обход на територия по заявка до 30 дка 

 

300,00 лв. 

За извършване на археологически обход на територия по заявка над 30 дка 

 

800,00 лв. 

     7. За издаване на удостоверение, че дадена сграда е недвижима културна ценност 
 

20,00 лв. 

     8. За ползване на научен и фотоархив: 

 

 

 За 1 заявление 

 

5,00 лв. 

За 1 заявление за собственици на недвижими културни ценности 

 

2,00 лв. 



                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 6    

  Други цени и такси 

25 

 

За ксерокопиране на документи със заверка и заверка на техническа документация, копирана извън музея 

 

5,00 лв./стр.(бр.) 

За ксерокопиране на документи и на техническа документация, копирана извън музея от собственици 

 

3,00 лв./стр.(бр.) 

За ксерокопиране на документи без заверка - А4 едностранно 

 

0,15 лв./стр. 

 За ксерокопиране на документи без заверка- А4 двустранно 

 

0,20 лв./стр. 

За предоставяне снимки на цифров носител - от цифровата музейна фототека 

 

2,00 лв./файл 

За предоставяне снимки на цифров носител - при сканиране от филмотеката при музея 

 

4,00 лв./кадър 

9. За изработване на исторически справки и експертизи: 

 

 

 За един обект 

 

20,00 лв. 

За група обекти 

 

100,00 лв. 

10. Извършване на писмена справка за фондова наличност: 
 

 

 За един предмет 

 

10,00 лв. 

За група предмети 30,00 лв. 

11. За проектиране и аранжиране на: 
 

 

 Музейни изложби 

 

250,00 лв. 

За музейни експозиции 

 

500,00 лв. 

12. За ползване под наем на: 
 

 

 Експозиционни зали (за мероприятие и презентация за 8 часа) 

 

100,00 лв./ден 

Изложбен инвентар и технически пособия 

 

6,00 лв. за бр./ден 
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За гостуващи изложби повече от 1 ден  

 

200,00 лв./ден 

13. За заснемане на телевизионни предавания, в които институцията не е организатор: 

 

 

 В рамките на работното време 

 

5,00 лв/мин. 

Извън работно време 

 

10,00 лв./мин 

14. Тематични беседи и лекции за групи (не по-малко от 10 човека) извън музея по заявки: 

 

 

 На български език 

 

50,00 лв. 

На английски език 

 

 

 

 

60,00 лв. 

15. За принтерна разпечатка черно-бяло 
 

 

 А4 едностранно 

 

0,25 лв. 

А4 двустранно 

 

0,40 лв. 

16. За принтерна разпечатка цветно 
 

 

 А4 едностранно 

 

0,65 лв. 

А4 двустранно 

 

0,80 лв. 

17. Такси за правоучастие в обучителни семинари, кръгли маси и научни конференции 

 

15,00 лв./на участник 

18. Любителско заснемане на ДКЦ (движима културна ценност) от фонда по заявка от самия заявител – без 

статив и светкавица 

10,00 лв. за един брой 

ДКЦ 

19. Служебно заснемане на ДКЦ (движима културна ценност) от фонда на музея по заявка и предоставяне на 

изображението на електронен носител 

20,00 лв. за един брой 

ДКЦ 
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20.  Показ на ДКЦ (движима културна ценност) от фонда по заявка 10,00 лв. за един брой 

ДКЦ 

21.  Такса за участие в музейни уроци и ателиета 2,00 лв. за един участник 

22.  Такса за участие в лятна ученическа школа „Ваканция в музея“ 3,00 лв. за един участник 

23. Почасово предоставяне на зала с оборудване с маси,  столове, мултимедия и екрани от експозицията за 

събития, уроци и др. 

20,00 лв. за един час 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СМОЛЯН 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

 

1. 

 

Цени на входни билети в Художествена галерия – Смолян, както следва: 
 

 

 Вход за възрастни 

 

3,00 лв. 

Вход за учащи и пенсионери 

 

1,50 лв. 

Вход за деца до 7 годишна възраст 

 

безплатно 

Вход за организирани групи 

 

 

Възрастни над 10 човека 1,50 лв./човек 

Учащи и пенсионери над 10 човека 

 

0,75 лв./човек 

Семеен билет (2 възрастни и 2 деца) 

 

5,00 лв. 

       1. 1. Екскурзоводска беседа (обзорна на български език) 

 

 

10,00 лв. 

       1. 2. Екскурзоводска беседа (обзорна на английски език) 

 

20,00 лв. 

       1. 3. Екскурзоводска беседа (тематична на български език) 5,00 лв. 

2. Наем на зала 
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 За гостуваща изложба, повече от един ден 

 

200,00 лв. 

За мероприятия и презентации за 8 часа 

 

100,00 лв. 

3. Такси от научно-консултантски услуги 

 

2,00 лв. 

4. Такси за използване на библиотечен фонд на Художествената галерия 

 

2,00 лв. 

5. Такса за школи по изобразително изкуство 
 

 

 За възрастни 

 

50,00 лв. 

За деца 

 

20,00 лв. 

 

РЕГИОНАЛНА БИБИЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – СМОЛЯН 

 

 

№ по ред 

 

Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1. Такси на услугите в Регионална библиотека „Николай Вранчев”- Смолян: 

 

 

 

      1. 1. Издаване на карта за регистрация или легитимация на потребители с индивидуален баркод (годишна) 2,00 лв. 

      2. Освободени от такси за издаване на карта за регистрация или легитимация на потребители с индивидуален 

баркод (годишна) 

 

 

 Служители на библиотеката безплатно 

Бивши служители 

 

безплатно 

Библиотекари, работещи в библиотечната мрежа на Смолянска област 

 

безплатно 

Ученици от Домовете за отглеждане на деца, лишени от родителски права безплатно 

Ветерани от войните безплатно 

Пенсионери над 70-годишна възраст безплатно 
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Хора в неравностойно положение 

 

безплатно 

3. Писмени библиографски справки 

 

 

 За 5 години 

 

4,00 лв. 

За 10 години 

 

6,00 лв. 

За 15 години 

 

10,00 лв. 

Над 15 години 

 

20,00 лв. 

4. Писмена библиографска справка с преглед на първичен източник за един брой 

 

1,00 лв. 

5. Автоматизирана библиографска краеведска справка с разпечатка на принтер за един брой 

 

2,00 лв.  

6. Сканиране на библиотечни документи 

 

 

 Сканиране на снимка 

 

0,50 лв. 

Сканиране на текст 

 

0,50 лв. 

7. Компютърна разпечатка на библиографска информация 

 

0,20 лв /стр. 

8. Ксерокс услуги  

 А4 едностранно 0,15 лв./стр. 

А4 двустранно 0,20 лв./стр. 

А3 едностранно 0,30 лв./стр. 

А3 двустранно 0,40 лв./стр. 

9. Ползване на репродукции за 1 брой за 1 месец 

 

2,00 лв. 

10. Наем зала 
 

 

      10. 1. На организации, регистрирани по Търговския закон: 
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 За 1 час 

 

20,00 лв. 

За 2 часа 

 

35,00 лв. 

Над 3  

 

40,00 лв. 

За цял ден 60,00 лв. 

      10. 2. За нестопански организации: 

 

 

 За 1 час 

 

10,00 лв. 

За 2 часа 

 

15,00 лв. 

Над 3  

 

20,00 лв. 

За цял ден 40,00 лв. 

 

 

 

 

 

 


