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Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Главиница 

 

Действащ текст 
 

Чл.44 (изм. с реш. №385/27.07.2018 г.) Административно – технически услуги извършвани 

от отдел „Общинска собственост” и отдел „Управление и стопанисване на общински гори”.  

 

18. Маркиране на дървесина, добита извън 

горските територии  
 

2 лв. / плътен 

кубически метър 

30.За маркиране и сортиментиране на 

дървесина на корен: 

а) едра  

б) средна  

в) дребна 

г) дърва  

 
1, 20/куб.м 

1,40/куб.м 

1,70/куб.м 

1,70/пр.куб.м. 

31.За измерване и кубиране на дървесина в 

лежащо състояние: 

а) едра  

б) средна   

в) дребна  

г) дърва  

 
0,65 

0,75 

0,85 

0,50/пр. куб.м. 

32. За маркиране на дървесина в лежащо 

състояние: 

а) едра  

б) средна  

в) дребна  

г) дърва 

 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 лв. /пр.куб.м. 

33. за извлечение от картни листове, за 

извадка или данни от горскостопанския 

план на общината  

 

5,00/бр. 

34. Издаване на превозен билет за 

последващо транспортиране на дървесина 

по чл.16 от НКОГТ  

 

10,00 лв. / 1 брой 

 

Чл.53 Общинският съвет определя и следните услуги и цени за тях: 

 (1) (нова с реш. №31/29.01.2020 г.) Общинският съвет определя и следните услуги и цени 

предоставяни от Общинска предприятие „Общински имоти и комунална дейност.” 

№  Вид услуга 
Мярка 

Цена в лв. 

без ДДС 

1. (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) Превоз с колесен трактор  лв./час 35,00 

2. Превоз с ГАЗ – 53 А  лв./км 2,00 

3.  (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) 

Услуги с комбиниран багер – товарач:  

- за вътрешни услуги 

- за външни услуги 

 

лв./час 

лв./час 

 

55,00 

55,00 

4. АТС лв./час 120,00 

5. Булдозер лв./час 120,00 

6. (изм с реш. №255/31.03.2022 г.) Услуги със сметоизвозващ 

камион 
лв./ км. 3,50 

7. Щил /храсторез/ лв./час  
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(3) (нова, с реш. №31/29.01.2020 г.) (изм с реш. №255/31.03.2022 г.) Общинският съвет определя и 

следните услуги и цени предоставяни от Домашен социален патронаж гр. Главиница. 

 

№ Вид услуга Мярка Цена в лв. с ДДС 

1. 
Наем „Голяма зала” 

лв./стол 

лв./зала 

2,00  

но не по-малко от 300,00  

2. 
Наем „Малка зала” 

лв./стол 

лв./зала 

2,00  

но не по-малко от 200,00  

 

Проект на изменение и допълнение 

 

 

§ 1.Създава нови точки 44 и 45 към чл.43 ал.1, както следва: 

 

44. Приемане и одобряване на проект за ПУП  ЗУТ   40,00 лв. 

45. Приемане и одобряване на проект за ПУП и обявяване в държавен 

вестник 
ЗУТ   80,00 лв. 

 

§ 3.Изменя чл.44 т.18, както следва: 

 

18. Маркиране на дървесина, добита извън 

горските територии  
 

6 лв. /пл.куб.м 

кубически метър 

 

- вътрешни услуги 

- външни услуги 

10,00 

10,00 

8. Дърворезачка лв./м3 5,40 

9. (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.)Транспортни услуги 

- - за погребение в гр. Главиница 

- - за погребение извън гр. Главиница 

 

лв./бр. 

 

безплатно 

10. (отм. с реш. №31/29.01.2020 год.) 
 

 

11. Роторна косачка. лв./дка 6,00 

12. Заточване на вериги за моторни триони лв./бр. 2,00 

13. Стругарски услуги лв./час 20,00 

14. Шредер лв./дка 12,00 

15. Валяк лв./час 50,00 

16. Превоз с микробус лв./км 1,00 

17. (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) ГАЗ-53 - Песъкар   лв./км 28,00 

18. Отводняване с мотопомпа лв./час 8,80 

19. Рязане на опасни дървета лв./час 20,00 

20. Автовишка 
лв./час 

лв./км. 

30,00 

2,00 

21. Дърводелски услуги лв./час 80,00 

22. (изм с реш. №255/31.03.2022 г.) Изработка на погребални дъски 

- дъски на склад 

- дъски по поръчка 

лв./комплект 

лв./комплект 

 

20,00 

40,00 

23. Изработка на ковчег лв./бр. 45,00 

24. Изработка на пейка лв./бр. 96,00 

25. Изработка на маса лв./бр. 155,00 

26. (ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Рязане на асфалт лв./час 30,00 

27. (ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Трамбовка лв./час 30,00 

28. (ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Ел. услуги лв./час 50,00 
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§ 4.Изменя чл.44 т.30, т.31, т.32, т.33 и т.34, както следва: 

 

30.За маркиране и сортиментиране на 

дървесина на корен: 

а) едра  

б) средна  

в) дребна 

г) дърва  

 
2,00 лв./пл.куб.м 

2,20 лв./пл.куб.м 

2,40 лв./пл.куб.м 

2,00 лв./пр. куб.м 

31.За измерване и кубиране на дървесина в 

лежащо състояние: 

а) едра  

б) средна   

в) дребна  

г) дърва  

 
1,00 лв./ пл.куб.м 

1,20 лв./ пл.куб.м 

1,40 лв./пл.куб.м 

1,00 лв./пр. куб.м 

32. За маркиране на дървесина в лежащо 

състояние: 

а) едра  

б) средна  

в) дребна  

г) дърва 

 
1,50 лв./пл.куб.м 

1,50 лв./пл.куб.м 

1,50 лв./пл.куб.м 

1,50 лв. /пр.куб.м 

33. за извлечение от картни листове, за 

извадка или данни от горскостопанския 

план на общината  

 

10,00 лв./бр. 

34. Издаване на превозен билет за 

последващо транспортиране на дървесина 

по чл.16 от НКОГТ  

 

20,00 лв. / 1 брой 

 

§ 5.Изменя чл.53 ал.1, както следва: 

№ Вид услуга Мярка 

Цена в 

лв. 

без ДДС 

1. (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) Превоз с колесен трактор  лв./час 45,00 лв. 

2. Превоз с ГАЗ – 53 А  лв./км 2,50 лв. 

3.  (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) 

Услуги с комбиниран багер – товарач:  

- за вътрешни услуги 

- за външни услуги 

 

лв./час 

лв./час 

 

 

70,00 лв. 

70,00 лв. 

4. АТС лв./час 150,00 лв. 

5. Булдозер лв./час 150,00 лв. 

6. (изм с реш. №255/31.03.2022 г.) Услуги със сметоизвозващ камион 
лв./ км. 4,00 лв. 

7. Щил /храсторез/ 

- вътрешни услуги 

- външни услуги 

лв./час 

 

15,00 лв. 

15,00 лв. 

8. Дърворезачка лв./м3 10,00 лв. 

9. (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.)Транспортни услуги 

- - за погребение в гр. Главиница 

- - за погребение извън гр. Главиница 

 

лв./бр. 

 

 

безплатно 

10. (отм. с реш. №31/29.01.2020 год.) Снегопочистване лв./ км. 45,00 лв. 

11. Роторна косачка. лв./дка 8,00 лв. 

12. Заточване на вериги за моторни триони лв./бр. 3,00 лв. 

13. Стругарски услуги лв./час 30,00 лв. 

14. Шредер лв./дка 15,00 лв. 

15. Валяк лв./час 65,00 лв. 

16. Превоз с микробус лв./км 1,50 лв. 
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§ 6. Изменя чл.53 ал.3, както следва: 

 

№ Вид услуга Мярка Цена в лв. без ДДС 

1. Наем „Голяма зала”  

за 24 часа 

лв./стол 

лв./зала 

2,00 лв.  

но не по-малко от 300,00 лв.  

2. Наем „Малка зала”  

за 24 часа 

лв./стол 

лв./зала 

2,00лв.  

но не по-малко от 200,00 лв.  

 

 

§ 7. Добавя параграф 13 с текст „Измененията и допълненията по настоящата 

Наредба №11 са приети с Решение № …… от Протокол № ….. / ………...2022 год. на 

Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.“ 

 

 

 

 

Неждет Джевдет:  

                 /Кмет на Община Главиница/ 

 

 
Изготвил:  

Ашкън Салим 

Секретар на Община Главиница 
 

17. (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) Камион - Песъкар   лв./км 45,00 лв. 

18. Отводняване с мотопомпа лв./час 12,00 лв. 

19. Рязане на опасни дървета лв./час 30,00 лв. 

20. Автовишка 
лв./час 

лв./км. 

40,00 лв. 

2,50 лв. 

21. Дърводелски услуги лв./час 100,00 лв. 

22. (изм с реш. №255/31.03.2022 г.) Изработка на погребални дъски 

- дъски на склад 

- дъски по поръчка 

лв./ 

к-кт 

лв./ 

к-кт 

20,00 лв. 

 

40,00 лв. 

23. Изработка на ковчег лв./бр. 45,00 лв. 

24. Изработка на пейка лв./бр. 120,00 лв. 

25. Изработка на маса лв./бр. 200,00 лв. 

26. (ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Рязане на асфалт лв./час 40,00 лв. 

27. (ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Трамбовка лв./час 40,00 лв. 

28. (ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Ел. услуги лв./час 70,00 лв. 


