ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN
бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd
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Справка
за отразяване на постъпилите предложения от обществени консултации на проект на
Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в
Община Смолян.
№

1.

начин на
получаване на
предложението/
Портал за
Обществени
консултации към
Министерски
съвет

предложения

приети/
неприети

мотиви

Предлага се в проекта на Предложението По отношение на така
наредбата
в
раздел
се приема
направеното
„Родопски
драматичен
предложение
същото
театър
„Николай
следва да се приеме
Хайтов“ в т.1.1,1.2,1.3,1.4
поради това, че в
и т.1.5, посочените цени
посочения раздел на
да бъде добавено, че
Родопски драматичен
същите се отнасят „Без
театър
„Николай
техническо обслужване“,
Хайтов“
в
т.1.6 да отпадне услугата
т.1.1,1.2,1.3,1.4 и т.1.5,
„мултимедия“ и да бъдат
липсва конкретизиране
добавени нови услуги по
на посочените цени и в
отношение на Техническо
тази връзка следва да се
обезпечаване
със
направи допълнително
стационарна техника на
уточнение, че същите се
залите
в
Родопски
отнасят
за
без
драматичен
театър
техническо обслужване.
„Николай Хайтов“.
По
отношение
на
предложението
за
допълнителни услуги
по
отношение
на
Техническо
обезпечаване
със
стационарна техника на
залите
в
Родопски
драматичен
театър
„Николай Хайтов“ са
обезпечени
и
има
възможност
да
се
извършват и в тази
връзка следва да се
добавят предложените
услуги.

2.

В деловодството
на община
Смолян с вх. №
ДЛ 0011566 от
19.12.2019 г.

Предложено е:
Предложението Предложение № 1
1. В приложение № 6,
по т.1 се
В регистъра на
раздел II, т.2 да се
приема
услугите под № 1996 е
добави, че се отнася за
записана
частен имот;
административната
2. В т. 2.2 и т. 2.3
Предложенията услуга „Издаване на
цените да бъдат
по т.2 и т. 3
разрешение за отсичане
-за дърва за огрев за 1 бр.
не се приемат на над 5 /пет/ броя
- 2 лева,
дървета и на лозя над 1
- за строителна
декар“ Основанието за
дървесина за 1 бр. - 4 лева.
извършването на
3. Да се предвиди
услугата е чл. 32, ал. 3
възможност за добив на
от Закона за опазването
дърва за огрев от
на селскостопанското
кметствата за собствени
имущество.
нужди, както и за добив
Предложението да се
от местното население;
добави към текста за
като се прилагат цените
„частен имот“ или
по т. 1.3 от раздел II и
„собственост на
т.7 и т.8 от същия раздел Предложението гражданин с трайно
и разрешителното да не
по т. 4 се
предназначение на
се таксува.
приема
територията
4. В раздел II т. 4 и
земеделска“ е във
т. 6 се повтарят, едната
връзка с това да се
да се премахне.
конкретизира, че
5. В т. 7 измерване,
извършването на тази
кубиране и маркиране на
услуга е само за частни
дървесина добита извън
имоти и касае
горска територия –
земеделска територия.
цената да се определи на
Предложение № 2
1 лв. на куб. м.
Предложените цени са
Предложението недостатъчни по
по т. 5 се
отношение на
приема
разходите, които
община Смолян ще
направи за извършване
на посочените услуги.
Предложение № 3
Няма ограничение за
предоставянето на
посочените услуги за
физически или
юридически лица на
територията на
общината.
Предложение № 4
Предложението по т. 4
се приема, поради
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3.

В деловодството
на община
Смолян с вх. №
ДЛ 0011632 от
19.12.2019 г.

допусната явна
техническа грешка.
Предложение № 5
Предложението се
приема и същата става
от 2 лева на 1 лев за
измерване, кубиране и
маркиране на
дървесина добита извън
горски територии
В Приложение № 6 е Предложенията Посочените промени се
предложено:
се приемат
приемат, както следва:
1. От наименованието на
предлаганите цени на
Раздел II да се премахне
услуги, в този раздел,
думата горски;
касаят продажбата на
2. Да не се публикуват
дървесина само извън
параметрите;
горски територии.
3. Към т. 1.1, т 1. 2. 1,
Ползването на
т. 1.2.2 и т. 1. 2. 3 – Едър
дървесина в горските
Iа клас на асортимента да
територии - общинска
се добави трупи dт.к > 50
собственост, се
см.;
извършва въз основа на
4. В т.1.3 да не се
годишен план, изготвен
определят метри, а да се
от общината и приет от
добави за плътен куб. м.,
общински съвет.
както и да се добави нова
Въвеждането на плътен
графа - технологична
куб. м е съгласно
дървесина за плътен куб.
нормативната уредба,
м. с цена 14,00 лв.;
тъй като количеството
5. В т.1.3.1 да не се
транспортирана
определят метри, а да се
дървесина се измерва и
добави за плътен куб. м.,
вписва в превозния
както и да се добави нова
билет в плътен или
графа - технологична
пространствен
дървесина за плътен куб.
кубически метър.
м. с цена 40,00 лв.;
В досега действащата
6. В т.1.3.2 да не се
наредба липсва
определят метри, а да се
асортимента –
добави за плътен куб. м.,
технологична
7. т. 2 цената на
дървесина, затова
разрешението да бъде
същата следва да се
10,00 лв. и да се добави
добави със
текст „собственост на
предложената цена.
гражданин
с
трайно
Добавените услуги,
предназначение
на
касаещи издаване на
територията земеделска;
разрешение за отсичане
8. т. 5 цената на
на дървета са във
разрешението да бъде
връзка с

3

10,00 лв. и да се добави
текст „собственост на
гражданин
с
трайно
предназначение
на
територията земеделска;
9. В т. 3 цената да е
10,00 лв.;
10. т. 4 и т. 6 са едни и
същи, да остане само
едната;
11. В т. 7 да се приеме
предложението за цената
от 1,00 лв. на куб. м;
12. Цената да е 2,00 лв. на
брой в т. 8 и т. 9;
13. Цената да е 2,00 лв. на
брой в т. 10;
14. В т. 10.1 цената от
15,00 лв. да стане 5,00 лв.
за брой плюс стойността
на дървесината или дърва
за огрев посочени в т. 1;
15. В т. 10.2 цената от
15,00 лв. да стане 5,00 лв.
16. Да се премахне
таксата в т. 14 и да се
запише, че за услугата не
се заплаща такса.

4.

В деловодството
на община
Смолян с вх. №
ДЛ 0011646 / 19.
12. 2019 г.

В Приложение №2 т.3.1.4 Предложението
цената
за
свободно
по се приема
ползване на залата трябва
да бъде
20 лева.
Мотивите за това са
свързани с поддръжката

унифицирането на
услугите на Община
Смолян с Регистъра на
услугите. С
предложението са
посочени и цени, които
са съобразени с
обезпечаването при
извършване на услугата
и е еднаква са всички
разрешения за
отсичане.
Предложение № 10 и
Предложение № 11 са
идентични с
предложението под № 2
от справката.
Предложените цени в
Предложение № 12 и
Предложение № 13 са
се приемат, тъй като
сегашните са
недостатъчни по
отношение на
разходите, които
община Смолян
направи за извършване
на посочените услуги и
предвид цените на
пазара.
Смята се, че цените в т.
10.1 и 10.2 са леко
завишени и затова
таксата от 15,00 лв.
става
5,00 лв.
Съгласно чл. 148 от
Закона за горите
разрешението е
безплатна, затова
таксата следва да
отпадне.
Таксата определена за
ползване на залата е
свързана с нейното
поддържане и същата
следва да покриване
част от направените
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на самата спортна зала и
при цена от 3 лева е
невъзможно да бъдат
покрити
разходите.
предлагане на услугата.

разходите. Разходите за
вода, осветление и др.
са неотложни и
необходими за
поддържането на
залата.

Положен подпис и печат
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

5

