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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 235 

  
      гр. Копривщица           16.12.2021 година 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

I. Променя Раздел III, чл. 21, т. б от Наредба №2 за местни такси, 

тяхното определяне и администрирането им, както следва:  Издаване на 

превозен билет за транспортиране на добита дървесина /извън горски територии/ - 

2,00 лв. без ДДС; 

II. Променя Раздел III, чл. 29, т. 4 от Наредба №2 за местни такси, 

тяхното определяне и администрирането им, както следва: 

Маркиране, измерване, кубиране и експедиране на стояща дървесина, добита 

извън горски територии – 3,00 лв. без включен ДДС на пл.куб.м.. За извършване на 

услугата с транспорт, собственост на ОП „Копривщица“, се заплаща, както следва: 

- до 10 км. в двете посоки – 8,33 лв. без включен ДДС  

- до 20 км. в двете посоки – 16,67 лв. без включен ДДС 

- до 30 км. в двете посоки – 25,00 лв. без включен ДДС 

Маркиране, измерване, кубиране и експедиране на лежаща дървесина, добита 

извън горски територии, както следва: 

Маркиране, измерване, кубиране и 

експедиране на лежаща дървесина, добита 

извън горски територии 

Мярка 

Цена без включен 

ДДС 

лв/ед. мярка 

Едра строителна дървесина пл. 

куб. м. 

2,00 

Средна строителна дървесина пл. 

куб. м. 

2,25 

Дребна строителна дървесина пл. 

куб. м. 

2,50 

ОЗМ пл. 

куб. м. 

2,00 

Дърва пл. 

куб. м. 

2,00 

Издаване на превозен билет  пл. 

куб. м. 

2,00 
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Забележка: Предложените цени са съобразени изцяло с пазарните условия в 

момента. 

 
 

 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 16.12.2021 год., Протокол №37/16.12.2021 год. по точка трета от 

дневния ред с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

Протоколист:……………….      Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                   /Л.Цеков /  


