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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 695 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община смолян 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.7 ал.2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА 

във вр. с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от  ЗМДТ, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Приема изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян 

приета с Решение № 53/30.12.2019г. изменена и допълнена с Решение № 399 /22.12.2020 

г. от Общинския съвет - Смолян. по следния начин: 

 

   

§ 1. Приложение № 2,  правят се следните промени:  

1. Раздел XIII т.3.10 думата „паркоместа се премахва в частта на Поземлени 

имоти за поставяне на съоръжения I зона  и II зона .  

2. Добавя се в раздел XVII „Цена паркиране на улици, булеварди, площади и 

паркинги - общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, 

както и други терени - общинска собственост, обособени за паркинги и 

определени в тях паркоместа“ в т. 1.1. Цена за паркиране на паркинг 

собственост на ППС до 3,5т. - 30,00 лева на един месец, в т. 1.2. Цена за 

Служебен абонамент за собственици, ползватели и/или наематели на 

нежилищни имоти търговци по смисъла на Търговския закон и лицата 

упражняващи свободни професии  вписани в съответния регистър на 1 бр. 

ППС до 3,5т. - 220,00 лева за 6 /шест/ месеца 400,00 лева за 1 /една/ година, в 

т. 1.4. За индивидуално паркомясто на 1бр. ППС до 3,5т. 200,00 лева за  1 

/една/ календарна година, за индивидуално паркомясто на 2 (втори) бр. ППС 

до 3,5т.- 200,00 лева за  1 /една/ календарна година + 50 % увеличение, в т. 

1.5. За индивидуално паркомясто  на 1 бр. ППС до 3,5т.  100,00 лева за 6 

/шест/ месеца. за  Индивидуално паркомясто  на 1 бр. ППС до 3,5т. на 2 

(втори) бр. ППС до 3,5т 100,00 лева за 6 /шест/ месеца. + 50 % увеличение, в 

т. 1.6. Цена за освобождаване на приложена административна мярка 

принудително задържане на ППС чрез използване на техническо средство 

тип „скоба” – 25.00 лева - прилагане на принудителна административна 

мярка принудително преместване на пътно превозно средство (репатриране) 

– 50 лева 
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§ 2. Приложение № 3, правят се следните промени: Допълва се, че таксите са 

без ДДС. 

 

§ 3. Приложение 6,  към „Вид услуга“ т. 14. 1. отпада услугата „Такса за 

депониране на изкопни земни маси на общинско депо, срок – 30 дни – 5,00 лв./тон“. 

1. т. 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, таксата се променя на 60,00 

лв./м2 

2. т. 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 се променя на 30,00 лв./м2 .  

3.  Раздел V. цени, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, 

гори, води и водни обекти – общинска собственост както следва:  

Иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска  0,10 лв. за кг. 

Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка     0,10лв. за кг. 

Глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка, други  0,05 лв. за кг. 

Други          0,10 лв. за кг. 

Листа: 

Боровинка червена и черна, лудо биле    0,10 лв. за кг. 

Бръшлян, чобанка       0,05 лв. за кг. 

Глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, горска ягода 0,05лв. за кг. 

Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел   0,05 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Стръкове 

Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска  

0,10 лв. за кг. 

Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган 

обикновен         0,10 лв. за кг. 

Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, 

медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, 

пчелник, равнец бял        0,05лв. за кг. 

Врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига 

жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ  0,05 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Цветове 

Метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен 0,05 лв. за кг. 

Акация бяла, бъз       0,05 лв. за кг. 

Вратига, глог, равнец бял      0,05 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Плодове 

Боровинка червена и черна, хвойна червена   0,20 лв. за кг. 

Хвойна сибирска       0,20 лв. за кг. 

Кисел трън, къпина, малина     0,20 лв. за кг. 

Бъз, глог, конски кестен, киселица    0,20 лв. за кг. 

Бъзак, трънка        0,10 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Семена 

Есенен минзухар       0,20 лв. за кг. 
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Други         0,10 лв. за кг. 

Пъпки 

Странични борови връхчета     0,20 лв. за кг. 

Бяла бреза, черна топола      0,20 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Кори 

Зърнастец, кисел трън, леска     0,20 лв. за кг. 

Върба         0,10 лв. за кг. 

Дъб         0,10 лв. за кг. 

Бреза         0,10 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

 

4.  към Раздел II Цени за продажба на дървесина от горски и извън горски 

територии, собственост на община Смолян на корен се добавя пояснителен текст 

относно параметрите на асортиментите както следва: 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.  

 

Цените се променят както следва:  

Іа клас на сортимента 120,00 лв. 

І клас на сортимента             110,00 лв. 

 

ІІ клас на сортимента 100,00 лв. 

 

Среден и дребен  

ІІІ клас на сортимента 90,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 80,00 лв. 

 

обла строителна дървесина - ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която 

е с дължина до 3 метра)   70.00 лв. 

Широколистни обли дървени материали, за куб.м.  

Едър – бук, дъб, габър и други широколисти  

Іа клас на сортимент  100,00 лв. 

 

І клас на сортимента   90,00 лв. 
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ІІ клас на сортимента  80,00 лв 

Едър – цер, акация, липа, бреза и други широколистни  

Іа клас на сортимента  70,00 лв. 

 

І клас на сортимента    60,00 лв. 

 

ІІ клас на сортимента  50,00 лв. 

Едър – орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни    

  

Іа клас на сортимента  180,00 лв. 

І клас на сортимента   160,00 лв. 

ІІ клас на сортимента 140,00 лв. 

Среден - бук, дъб, габър и други широколисти 

  

ІІІ клас на сортимента 70,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 60,00 лв. 

Среден - цер, акация, липа, бреза и други широколистни  

ІІІ клас на сортимента 60,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 50,00 лв. 

Среден - орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни                    

ІІІ клас на сортимента 60,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 50,00 лв. 

Дребен- бук, дъб, габър и други широколисти   30,00 лв. 

Дребен- цер, акация, липа, бреза и други широколистни  20,00 лв. 

Дребен- орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни   20,00 лв. 

Дърва за горене и вършина, за пространствен куб. метър  

дърва от иглолистни дървесни видове    10,00 лв. 

дърва от широколистни меки дървесни видове   10,00 лв. 

дърва от широколистни твърди дървесни видове             35,00 лв. 

вършина           5,00 лв. 

пънна дървесина          5,00 лв. 

обла строителна дървесина - ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която 

е с дължина до 3 метра)        70.00 лв. 

Дърва за горене и вършина, за пространствен кубичен метър от рампа  

дърва от иглолистни дървесни видове    40,00 лв. 

дърва от широколистни меки дървесни видове   40,00 лв. 

дърва от широколистни твърди дървесни видове    65,00 лв. 

вършина           5,00 лв. 

пънна дървесина          5,00 лв. 

обла строителна дървесина -ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която 

е с дължина до 3 метра)       70,00 лв. 

Обла строителна дървесина за занаятчийски цели (която е с дължина до 3 метра)

          70,00 лв.                     

За овощни видове  

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

за строителна дървесина за един брой       6,00 лв. 

За горски широколистни видове  

за дърва за огрев за един брой        5,00 лв. 
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за строителна дървесина за един брой       7,00 лв. 

За горски иглолистни видове  

за дърва за огрев за един брой      5,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     7,00 лв. 

за новогодишни елхи за един брой     1,50 лв. 

За ценни овощни видове за дърва за огрев за един брой  6,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     9,00 лв. 

3. Издаване на разрешение за отсичане на до 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 

декар  

(20866 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Издаването на разрешение за отсичане до 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 

декар за имот, собственост на гражданин с трайно предназначение на територията 

земеделска, 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                

За овощни видове  

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

за строителна дървесина за един брой     6,00 лв. 

За горски широколистни видове  

за дърва за огрев за един брой      5,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     7,00 лв. 

За горски иглолистни видове  

за дърва за огрев за един брой      5,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     7,00 лв. 

за новогодишни елхи за един брой     1,50 лв. 

За ценни овощни видове  

за дърва за огрев за един брой      6,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     9,00 лв. 

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       7,00 лв. на куб. м. 

 

Издаване на разрешение за отсичане 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 
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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.  

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горски територии – 

общинска собственост(2008 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)  

1,00 лв. на куб. м. 

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски 

територии – общинска собственост (1068 - Уникален идентификатор в Регистъра на 

услугите)         0.50 лв. на куб. м. 

 

§ 4. Приложение 6: 

1. Част Туристически информационен център се премахва: справка в Туристически 

информационен център на община Смолян - 1 лв. 

2. Част Алибеев конак се заменя с: Нощувка в Алибеев конак, гр. Смолян – за легло 

20,00 лв. без ДДС, Нощувка в самостоятелна стая със санитарен възел (за една 

нощувка) 40,00 лв. без ДДС, Нощувка в самостоятелна стая без санитарен възел 

(за една нощувка) 30,00 лв. без ДДС. 

3. Добавя се нова част - с наименование „Норвежката Къща“ с. Момчиловци, цена 

за нощувка на човек 25 лева без ДДС, наем на цяла сграда за ден – 850 лв. без 

ДДС, наем на голяма конферентна зала за ден – 250 лв. без ДДС,  наем на малка 

конферентна зала и обучителен кабинет – 100 лв. без ДДС, наем на помещение за 

хранене – 70 лв. 

 

 Наредбата влиза в сила от  01.01.2022 г.  

 

II. Възлага на кмета на община Смолян да публикува приетите промени и 

допълнения на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Смолян на интернет страницата на община 

Смолян. 

 

29-25-21   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


