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Проект!  
 

за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Ардино. 
 

 

Вносител: Кмет на Община Ардино  
 

 
 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 

дни, Община Ардино чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 

за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Ардино на е-mаil адрес: ardino@abv.bg или в 

деловодството на община Ардино, на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31.  
 

 

Мотиви  

за необходимостта от приемането на допълнение  и изменение на Наредбата:. 
 

I. Причини, които налагат приемането на допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино:  

Съществуващите противоречия на текстовете от Наредбата със Закона за местните данъци 

и такси, Закона за опазване на селскостопанското имущество, както и законодателството в 

цялост. 

При изработването на проекта за допълнение и изменение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино са 

спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на допълнение и изменение на 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино с оглед спазване на нормативната уредба, регламентираща дейността на 

общината, свързана с издаването на разрешително за отсичане на дървета и други 

законоустановени положения, както и за уреждане на взаимоотношенията, свързани с услугите, 

предоставяни от община Ардино с цел по-пълно удовлетворяване на нуждите на потребителите.  

 

Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на допълнение и изменение на 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино, тъй като  наличието на такава Наредба е задължение на общинската 

администрация, произтичащо от Закона за местните данъци и такси.  

 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието на проекта за допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Ардино за становища и 

предложения от заинтересованите групи.  

 



Принципът на съгласуваност – при наличие  на предложения се предвижда публично 

обсъждане със заинтересованите групи на проекта за допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането предложения.  

 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът за 

допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Ардино  обезпечава задължението на общината да има 

такава Наредба. 

При изработване на проекта за допълнение и изменение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино е  спазен 

чл.18 а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. 

Извършена е предварителна оценка на въздействието на проекта.  

 

II. Цели, конто се поставят: 

 

1. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 

местните власти; 

2. Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на 

местната общност; 

3. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията; 

4. Да се запази достигнатият обхват на услугите, свързани с издаването на разрешително за 

отсичане на дървета на територията на общината. 

 

III. Очаквани резултати: 

 

Приемането на проекта за допълнение и изменение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино ще 

допринесе за уреждане на взаимоотношенията между община и физическите и юридическите 

лица, свързани с отсичане на дървета на територията на общината. Също така ще допринесе за 

осигуряване на финансови средства за запазване на обхвата и качеството на предоставяните 

услуги, свързани с поддържането на чистотата и добрия вид на техническата инфраструктура на 

територията на общината, за подобряване на условията за безопасност и за създаване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

 

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на измененията и 

допълненията: 

 

Приемането на допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино няма да е свързано с 

изразходване на финансови и други средства от бюджета на Община Ардино.  

 

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

 

Проектът за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино е в съответствие със Закона 

за местните данъци и такси, Закона за опазване на селскостопанското имущество, както и 

законодателството в цялост. 

 Предлаганият проект за допълнение и изменение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 



Проектът за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино е публикуван на официалната 

страница на община Ардино на 10.04.2020  г.  

С публикуването на проекта е приложена и предварителната оценка на въздействие на 

проекта за  допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ардино. 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

1.Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, приема допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино, както следва: 

Изменя и допълва чл. 57, т. 13, както следва: 

1. Чл. 57, т.13. Издаване на разрешително за отсичане на дървета от: 

А) Имот или имоти собственост на физически или юридически лица с трайно 

предназначение на територията - земеделска (с начин на трайно ползване пасище, пасище 

мера, ливада, нива, храсти и др. вид територия/ земя) или урбанизирана, като в основата 

на дървото се поставя общинска марка със съответния номер. Маркираните бройки 

дървета се заплащат по определената цена по чл.65, ал. 2, т.3 от Наредбата. 

5 лв. 

Б) Имот или имоти собственост на общината с трайно предназначение на територията - 

земеделска /с начин на трайно ползване пасище, пасище мера, ливада, нива, храсти и др. 

вид територия/земя/ или урбанизирана, като в основата на дървото се поставя общинска 

марка със съответния номер. Добитите количества дървесина от тези имоти се заплащат 

по определените тарифни такси по чл.65, ал.2, т.5 от Наредбата. Разрешителното за сеч по 

тази точка може да се издаде на физически и юридически лица. След приключване на 

сечта и извозването на дървесината имотите се почистват, чрез събирането на вършината 

и отпадъчната дървесина на купчини. Ако има установени нанесени щети на структурата 

на общинските и полски пътища следствие на извозването и транспортирането на 

дървесината, същите да бъдат възстановени за сметка на ползвателя/купувача.  

Забележка: Дървесината добита за нуждите на МБАЛ гр. Ардино, центъра за настаняване 

от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост и дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания, да се извършва без заплащане на определените 

административни и тарифни такси. 

10 лв. 

 

 

Изменя и допълва чл. 65, ал.2, т.3, т.4, т.5 както следва: 

 

2. Чл. 65, ал.2 

т.3. Маркиране на дървета от имоти с трайно предназначение на територията – земеделска 

(с начин на трайно ползване пасище, пасище мера, ливада, нива, храсти и др. вид 

територия/земя) или урбанизирана        - 3 лв. 

т.4. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина   - 2 лв. 

 

 



 

 

т.5. Цени за продажба на дървесина на корен добита извън горски територии, собственост 

на община Ардино, са както следва:        

      

№ 

по 

ред 

 

Наименование 

 

Мярка 

 

Цена на дървесината (в лв.) 

1 2 3 4 

1. Иглолистен объл дървен 

материал: 

  

 А) Едър:   

 Іа клас на сортимента пл.м3 65 

 І клас на сортимента пл.м3 60 

 ІІ клас на сортимента пл.м3 55 

 Б) Среден:   

 ІІІ  клас на сортимента пл.м3 40 

 ІV /обли греди/ и V клас на 

сортимента 

пл.м3 25 

 В) Дребен: пл.м3 25 

2. Широколистен объл дървен 

материал 

 бук, дъб, габър 

и други твърди 

широколистни 

акация , липа, 

бреза и меки 

широколистни 

орех, явор, 

ясен ,бряст и 

горско плодни 

 А) Едър:     

 Іа клас на сортимента пл.м3 55 40 120 

 І клас на сортимента пл.м3 50 35 80 

 ІІ клас на сортимента пл.м3 40 30 60 

 Б) Среден:     

 ІІІ  клас на сортимента пл.м3 25 25 25 

 ІV и V клас на сортимента пл.м3 25 25 25 

 В) Дребен: пл.м3 12 12 12 

3. Дърва за горене и вършина     

 А) дърва от иглолистни 

дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

16 

6 

 Б) дърва от широколистни 

меки дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

25 

8 

 В) дърва от широколистни 

твърди  дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

35 

12 

 Г) вършина пр.м3 2 

 Д) пънна дървесина пр.м³ 2 

 Е) технологична иглолистна 

дървесина 

 

пл.м3 

 

16 

4. Обла строителна дървесина 

за занаятчийски цели 

 

пл.м3 

 

30 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение!  

Предварителна оценка на въздействието на проект за допълнение и изменение на Наредба 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино  

Елементи на 

оценката 

 

Аргументация 

 

 

Основания за 

иницииране 

на промени 

 

Чрез инициираното приемане на допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино се цели постигане на съответствие и 

избягване на противоречия на текстовете от Наредбата със Закона за 

местните данъци и такси, Закона за опазване на селскостопанското 

имущество, както и законодателството в цялост, както и създаване на 

възможност за оптимизиране на работата на общинскиата администрация 

чрез прецизиране, разширяване и осъвременяване на обхвата на услугите, 

предоставяни от община Ардино на физически и юридически лица с цел 

задоволяване на обществените потребности. 

 

Заинтересовани 

групи 

 

 

Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на допълнение и 

изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Ардино са гражданите, 

ползващи услугите на община Ардино, като се очаква в глобален мащаб 

положително въздействие върху горепосочените обществени отношения, 

като използваните методи за определянето им са обществени консултации 

и сравнителен анализ. 

Анализ на 

 разходи и 

ползи 

 

 

Разходите, които ще възникнат за общинските структури ще бъдат в 

рамките на одобрените им бюджетни средства за съответната година, а 

очакваните ползи от приемането на допълнение и изменение на Наредба 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино са свързани с по-пълно задоволяване на 

потребностите на ползвателите на услуги, както и подобряване на 

условията за безопасност, създаване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

Административна 

тежест и 

структурни 

промени 

1) Няма предвиждани и необходими административни промени, като 

закриване, сливане или създаване на нови административни структури.  

2) Не се въвеждат регулаторни режими и такси, които да доведат до 

промяна на регулаторната среда. 

Въздействие  

върху 

нормативната 

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни 

актове в резултат от приемането на допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино. 

 

Вносител:  

ИЗЕТ ШАБАН 
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО 

________________________________________________________________________ 

Република България, област Кърджали   

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568 

e-mail:   ardino@abv.bg 

mailto:ardino@abv.bg

