
СПРАВКА  
 

за отразяване на постъпилите предложения от обществено обсъждане на промяна на 
Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян 

 

№ Начин на получаване 

на предложението 

Предложения 

 

Приети/ неприети Мотиви 

1. В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ008063_004 от     
28.11.2022 г. 

 Предлага се в проекта на промяна в 

наредбата в Приложение № 2 да се 

промени в раздел XIII „Цена за 

определяне на месечния наем на един 

квадратен метър при отдаване под 

наем на общински имот без ДДС“         

т. 3.2. „Здравни услуги“ следните цени 

– помещения в сгради I зона 5.00 лв. и  

II зона 4.00 лв.   

 

   Предложението  се приема 

По отношение на така 
направеното предложение 
същото следва да се приеме във 
връзка с увеличението на 
минималната работна заплата, 
размера на инфлацията/ 
положителния индекс на 
потребителските цени/ за 
предходната година отчетена по 

официални данни на 
Националния статистически 

институт /НСИ/.  

2. В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ008701ШЛ от            
28.11.2022 г. 

Предлага се в проекта на промяна в 

наредбата в Приложение № 6 като се 

добавя нова част с наименование  

„Старо училище – „Св. Пантелеймон“ 

с. Широка Лъка. 1.  

Цени на входни билети: 

• За възрастни-3.00 лв. 

• За учащи и пенсионери -1.50 лв.  

• За деца до 7 годишна възраст-

безплатно 

• За организирани групи за 
възрастни -1.50 лв. на човек 

• За организирани групи за учащи 
и пенсионери- 0.75 лв. на човек 

• Семейни билети /2 възрастни и 

2 деца/ - 5.00 лв.  

Предложението се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на така 
направеното предложение 
същото следва да се приеме 
поради запитвания и интерес от 
страна на посетители в                      
с. Широка Лъка, като тази нова 
услуга би допринесла за 
туристическото развитие на 
община Смолян.  



3.  В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ008063_005 от  
12.12.2022 г. 

Предлага се промяна на цените в 
Приложение № 6, Раздел II - Цени за 

продажба на дървесина от извън 

горски територии, собственост на 

община Смолян на корен 

1. Иглолистни обли дървени 

материали, за куб. метър:  

 

1.1 Едър 
Трупи с dт.к > 50 см. - Іа клас на 

сортимента – 160,00 лв. 

І клас на сортимента- 150,00 лв. 

ІІ клас на сортимента- 140,00 лв. 

1.1.2 Среден 

ІІІ клас на сортимента – 130,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента- 120,00 лв. 

Технологична дървесина за плътен 

куб.м. – 60,00 лв.  

1.1.3 Обла строителна дървесина - 

ОЗМ – освидетелстван занаятчийски 

материал (която е с дължина до 3 

метра) – 110,00 ле. 

 

1.2 Широколистни обли дървени 

материали, за куб.м. 

 

1.2.1 Едър – бук, дъб, габър и други 

широколисти 

Трупи с dт.к > 50 см. - Іа клас на 

сортимента – 140,00 лв. 

І клас на сортимента – 130,00 лв. 

ІІ клас на сортимента – 120,00 лв. 

 

1.2.2 Едър – цер, акация, бреза и други 

широколисти 

Предложението се приема 

 

Повишаването на цените през 
2022 г. на дървения материал, 

налага актуализиране на цените 
и от страна на Община Смолян. 



Трупи с dт.к > 50 см. - Іа клас на 

сортимента – 100,00 лв. 

І клас на сортимента – 90,00 лв. 

ІІ клас на сортимента – 80,00 лв. 

 

1.2.3 Едър – орех, явор, ясен, бряст и 

горски плодни 

Трупи с dт.к > 50 см. - Іа клас на 

сортимента – 185,00 лв. 

І клас на сортимента – 165,00 лв. 

ІІ клас на сортимента – 145,00 лв. 

 

1.2.4 Среден – бук, дъб, габър и други 

широколисти 

IIІ клас на сортимента – 100,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента – 90,00 лв. 

Технологична дървесина за плътен куб. 

м. – 80,00 лв. 

 

1.2.5 Среден – цер, акация, бреза и 

други широколисти 

IIІ клас на сортимента – 90,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента – 80,00 лв. 

Технологична дървесина за плътен 

куб.м. – 60,00 лв. 

 

1.2.6 Среден – орех, явор, ясен, бряст и 

горски плодни 

IIІ клас на сортимента – 110,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента – 100,00 лв. 

Технологична дървесина за плътен 

куб.м. – 60,00 лв. 

 

1.2.7 Дребен – бук, дъб и други 

широколистни - 60,00 лв. 
 

1.2.8 Дребен – цер, акация, липа, бреза 



и други широколистни - 50,00 лв. 

 

1.2.9 Дребен – орех, явор, ясен и горски 

плодни - 50,00 лв. 
 

1.3 Дърва за горене и вършина, за 

пространствен куб.м.: 

- дърва от иглолистни дървесни видове 

– 20,00 лв. 

- дърва от широколистни меки 

дървесни видове – 20,00 лв. 

- дърва от широколистни твърди 

дървесни видове – 50,00 лв. 

- Обла строителна дървесина - ОЗМ – 

освидетелстван занаятчийски 

материал (която е с дължина до 3 

метра) – да отпадне 

- обла строителна дървесина за 

плътен куб.м. – 110,00 лв. 

- технологична дървесина за плътен 

куб.м. – 60,00 лв. 
 

1.3.1 Дърва за горене и вършина, за 

пространствен куб.м. от рампа: 

- дърва от иглолистни дървесни видове 

– 60,00 лв. 

- дърва от широколистни меки 

дървесни видове – 60,00 лв. 

- дърва от широколистни твърди 

дървесни видове – 80,00 лв. 

- Обла строителна дървесина - ОЗМ – 

освидетелстван занаятчийски 

материал (която е с дължина до 3 

метра) – да отпадне 

- обла строителна дървесина за 

плътен куб.м. – 150,00 лв. 

 



- технологична дървесина за плътен 

куб.м. – 100,00 лв. 
 

1.3.2 Обла строителна дървесина за 

занаятчийски цели – 110,00 лв. 

 

5.  Издаване на разрешение за 

отсичане на над 5 броя дървета и лозя 

над 1 декар (1996 – уникален 

идентификатор в Регистъра на 

услугите) в общински имот – 10,00 лв. 
 

8. Издаване на позволително за сеч в 

горска територия – общинска 

собственост по чл. 71 от 

НУРВИДГТДОСПНГП – 4,00 лв. за 

брой 
 

9. Издаване на превозен билет за 

транспортиране на дървесина добита 

от горска територия – общинска 

собственост – 4,00 лв. за брой 
 

10. За издаване на разрешителни за 

отсичане на дървета в регулация: 

10.1 В общински имоти – за един брой 

плюс стойността на дървесината или 

дърва за огрев посочени в т. 1 –              

10,00 лв. 

10.2 В имоти частна собственост – за 

един брой – 10,00 лв. 

 

4.  В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ008063_006 от  
12.12.2022 г. 

Предлага се промяна на цените в 
Приложение № 6, , както следва:  

16.2 Парична гаранция за нарушаване 

на трайни настилки, която се 

възстановява при качествено 

изпълнение на настилката, 

Предложението се приема 

 

По отношение на така 
направеното предложение 
същото следва да се приеме във 
връзка с увеличението на цените 
на строителните материали. 



удостоверено с протокол между 

Общината и Изпълнителя в 6-месечен 

срок – 80,00 лв. със срок на изпълнение 

– 7 дни 

 

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 – 40,00 лв./кв.м със срок на 

изпълнение – 7 дни 

 

 

5. В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ008063_007 от  
16.12.2022 г. 

Предлага се промяна в  чл. 27 от Раздел 

II – Такси за ползване на пазари, 

тържища, панаири, тротоари, 

площади, улични платна и терени с 

друго предназначение да се създадат 

нови ал. 1 и ал. 2 със следния текст: 

ал. 1 „Изключение от облагаемите 

сделки са определените цени за 

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“. 

ал. 2  „Паркоместата, точното им 

място и брой, които могат да се 

отдават за индивидуално паркомясто 

извън зоната за платено паркиране ще 

се  определя от комисия назначена със 

заповед на кмета на Община Смолян. 

Предложението се приема 

 

Таксите за паркиране са 
фиксирани и не се начислява 
ДДС, затова следва да са 
изключение от облагаемите 
сделки от Приложение № 2, 

както и се регламентира 
предоставянето на 
паркоместата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Право на „индивидуално паркомясто“ 

ще се дава по реда на подаване на 

заявлението.“ 
 

Предлага се промяна Приложение № 2, 

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:  

    - думата „цена“ да се премахне от 

заглавието, т.е 1.1., т. 1.2, т.1.3 и  

т. 1.6 като след промяната заглавието 

ще е „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 да се добави уточнението „в 

зоната за платено паркиране“ и след 

промяната т. 1.1 става следната „За 

паркиране на паркинг собственост на 

общината  на ППС до 3,5 т.  в зоната 

за платено паркиране“, като се 

добавят и цени за: 

 3 месеца - 80,00 лв.,  

 6 месеца – 150,00 лв.,             

1 година – 280,00 лв. 

- т.1.2 „Служебен абонамент за 

собственици, ползватели и/или 

наематели на нежилищни имоти 

търговци по смисъла на Търговския 

 

 

 

 

По искане на граждани са 
предложени новите такси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



закон и лицата упражняващи свободни 

професии  вписани в съответния 

регистър на 1 бр. ППС до 3,5 т.“. 

- т. 1.3 „За паркиране на паркинг 

определен за автомобили над 3,5т. и 

автобуси“.; 

- „За паркиране на лек автомобил на 

едно домакинството по смисъла на чл. 

18  от Наредба за  реда за престой и 

паркиране на пътни превозни средства  

на територията на община Смолян“; 

- т. 1.6 „За освобождаване на  

приложена административна мярка 

принудително задържане на ППС“; 
 

- Таксата в т. 2 Разчертаване с боя и 

указан начин за подреждане на пътни 

превозни средства при паркиране и 

номериране на паркомясто  да се 

промени на 50,00 лв.; 
 

- В т. 2.1 Издаване на талон за 

индивидуално паркомясто за 1 бр. ППС 

до 3,5т. да се премахне „индивидуално 

паркомясто“ и да се добави 

„паркиране“, като след промяната да 

се чете така „Издаване на талон за 

паркиране за 1 бр. ППС до 3,5 т.“. 

- В т. 2.2 Издаване на дубликат изгубен 

или унищожен талон за индивидуално 

паркомясто за 1 бр. ППС до 3,5 т. да 

се премахне „индивидуално 

паркомясто“ и да се добави 

„паркиране“, като след промяната е 

„Издаване на дубликат изгубен или 

унищожен талон за паркиране за 1 бр. 

ППС до 3,5т.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвид повишаване на цените 
на материалите се налага и 

промяна на предложената такса. 
 

 

В сега действащата наредба не е 
предвидена такса за издаване на 
талон за паркиране - служебен 

абонамент в зоната и извън 

зоната за платено паркиране, 
което е в противоречие с 
издадена заповед на кмета на 
Община Смолян, с която се 
регламентира и утвърждава 
издаването на талон за 
паркиране. 
 

 

 

 

 



 

- Създаване на нова т. 2.4 „Такса за 

служебен абонамент - запазено 

паркомясто в зоната и извън зоната за 

платено паркиране за 1 бр. ППС до 3,5 

т. за клиенти“ с абонамент за 1 

година – 450,00 лв.; 
 

- Създаване на нова т. 2.5  „За 

паркиране на паркинг собственост на 

общината  на ППС до 3,5 т.  в зоната 

за платено паркиране само на улицата 

по местоживеене“ с абонамент за                

1 година – 100,00 лв.; 
 

- Създаване на нова т. 2.6 „За 

паркиране на паркинг собственост на 

общината  на ППС до 3,5 т. извън 

зоната за платено паркиране - 

запазено паркомясто“  с абонамент за 

1 година – 240,00 лв. 

 

По искане на граждани и фирми 

са предложени новите услуги 

със съответните такси. 

6. В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ009298 от  
16.12.2022 г. 

Предлага се промяна в Приложение             

№ 6, Раздел Регионален исторически 

музей „Стою Шишков“ в таксите на 

услугите в т.1.7, т. 1.8 и т. 1.9: 

- т. 1.7 Екскурзоводска беседа (обзорна 

на български език) – 20,00 лв.; 

- т. 1.8 Екскурзоводска беседа (обзорна 

на английски език) – 30,00 лв.; 

- т. 1.7 Екскурзоводска беседа 

(тематична на български език) –           

10,00 лв.; 

Предложението се приема По отношение на така 
направеното предложение 
същото следва да се приеме във 
връзка с увеличението на 
минималната работна заплата, 
размера на инфлацията/ 
положителния индекс на 
потребителските цени/ за 
предходната година отчетена по 

официални данни на 
Националния статистически 

институт /НСИ/. 

7. В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ008063_008 от  
19.12.2022 г. 

Предлагат се следните промени:  

- поради допусната явна техническа 

грешка в раздел III, чл. 31, ал. 1 да се 

коригира посочения номер на 

Предложението се приема Таксите за ползване на детска 
млечна кухня са посочени в 
„Приложение № 3“ 

 



приложението от наредбата, вместо 

Приложение № 2 да се чете за вярно 

Приложение № 3.  

Чл. 31, ал. 1 „За ползване на детска 

млечна кухня се определя дневна такса, 

съгласно Приложение № 3“. 
 

- в Раздел V – Такси за технически 

услуги в чл. 44, т. 9, след 

наименованието на услугата „Даване 

на устни справки за кадастралното, 

регулационното и 

градоустройственото положение на 

недвижимите имоти“ да се добави 

Уникалния идентификатор от 

Регистъра на услугите – 2099. 
 

-  в чл. 45, ал. 7 да се допълни така 

„срока за извършване на услугите от 

т. 1 до т. 1.11“, като след промяната 

текста е: 

„За предоставянето на услугите по 

Приложение № 5 към Раздел IV – 

Административни услуги „Транспорт, 

туризъм и реклама“, срока за 

извършване на услугите от т. 1 до т. 

1.11 и т. 22 е четиринадесет работни 

дни“. 
 

- чл. 46 „За издадените удостоверения 

от дирекция ФСДНБ, отдел Местни 

данъци и такси се заплащат такси, 

съгласно Приложение № 5“ да се 

промени по следния начин „За 

извършени административни услуги 

„Местни данъци и такси“ се 

заплащат такси, съгласно 

Приложение № 5, раздел II“. 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за 
административното обслужване 
и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за 
административния регистър. 

 

 

 

 

 

Допълване на списъка с 
услугите, относно 
таксиметровия превоз в 
Приложение № 5 към Раздел IV 

– Административни услуги 

„Транспорт, туризъм и реклама“ 

с точки от т. 1.7 до 1.11. 

 

 

 

Да отпаднат наименованията на 
дирекцията и отдела е да няма 
връзка между промените в 
структурата на общинската 
администрация с настоящата 
наредба. 
 

 



 

- в чл. 46, ал. 2 след наименованието на 

услугата „За издаване на 

удостоверение за извършено вписване в 

регистъра на местните поделения на 

вероизповеданията на територията 

на Община Смолян се заплаща такса в 

размер на 10,00 лева“ да се добави 

Уникалния идентификатор от 

Регистъра на услугите – 2784. 
 

- в Приложения № 5, раздел II – 

Административни услуги „Местни 

данъци и такси“, т. 3 „Издаване на 

удостоверение за декларирани данни“ , 

наименованието на услугата се изменя 

така „Издаване на удостоверения за 

облагаеми имущества и декларирани 

данни“. 

Изпълнение на чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за 
административното обслужване 
и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за 
административния регистър. 

 

 

 

 

 

Влизат в сила от 01.01.2023 г.  
§ 8  и § 9 от Постановление № 

353 от 22 октомври 2021 г. за 
изменение и допълнение на 
Наредбата за административно 

обслужване. 
 

8. В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ009364 от  
20.12.2022 г. 

Предлага се промяна в Приложение              

№ 2, раздел ХV. Ползване на общинска 

спортна база от гостуващи и 

регистрирани в община Смолян 

спортни клубове и  свободно ползване  

от граждани, т. 4 Закрит плувен 

басейн – Смолян, т. 4.1.1, т. 4.1.2,           

т. 4.1.3 и т. 4.1.4, както следва: 

- т.4.1.1 Свободно плуване – 1 час (деца 

и ученици до 18 год.) – 3,00 лв.; 

- т.4.1.2 Свободно плуване – 1 час (за 

граждани над 18 год.) – 7,00 лв.; 

- т.4.1.3 Свободно плуване – 1 час (деца 

и ученици до 18 год.) карта – 30,00 лв.; 

4.1.4 Свободно плуване – 1 час (за 

граждани над 18 год.) карта – 85,00 лв. 
 

Допълване на текста - Картата за 

ползване на плувен басейн е за 20 

Предложението се приема Новите икономически условия 
налагат промяна в цените за 
ползване на плувния басейн – 

Смолян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълване на уточнението, че 
картите се ползват в рамките на 



посещения по 1 час, в рамките на 12 

месеца.   

12 месеца е предвид случаите на 
представяне на карти издадени 

през 2018 и т.н. 

9. В деловодството на 
община Смолян с вх. № 

ДЛ009429 от  
21.12.2022 г. 

Предлага се промяна в Приложение            

№ 5, раздел VI – Цени на 

административни услуги, се създава 

нова т. 13 Извършване на опис по 

наследство, съгласно Глава петдесет и 

втора „Производства по открито 

наследство“ от ГПК: 

- Извършване на опис на наследство от 

назначена от кмета на Община 

Смолян комисия, включително разходи 

за пътни – 150,00 лв. 

- Извършване на оценка на описаното 

наследство, включително изготвяне на 

оценка от лицензиран оценител - 1,5 на 

сто върху             по-малката сума от 

цената на описаната вещ/ценни книжа 

и от паричното вземане, но не                          

по – малко от 50,00 лв. 

Предложението се приема Резонно  да репарира  
направените разходи от страна 
на общината от лицето което е 
поискало съответната услуга, 
която до този момент е 
безвъзмездна и направените 
разходи не са покриват от 
лицето поискало услугата 

 

Положен подпис и печат 

………………  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 


