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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Копривщица 

Нормативен акт: Наредба №2 за 

местните такси, тяхното определяне и 

администриране им и Наредба за 

цените на услуги на територията на 

община Копривщица 

Контакт за въпроси: Василка Иванова 

Стефлеков-Йовкова 
Телефон: 0878444072 

1. Дефиниране на проблема: 

Във връзка със завишените цени на горива и материали, увеличаване на минималната 

работна заплата, необходимостта от завишаване на разценките за добива на дървесина 

и поскъпване на консумативите за предоставяне на административни услуги, налага 

увеличаването на таксите и цени на услуги, предоставяни от община Копривщица. 

2. Цели: Приемането на предложените промени в горе цитираните наредби ще доведе 

до увеличаване приходите  от ОП  „Копривщица” в Бюджета на общината за 2022 

година.  

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Заинтересовани и засегнати страни от предлаганата промяна ще бъдат всички 

ползватели на услугите, които предоставя община Копривщица, в това число  

физически и юридически лица. 

4. Варианти на действие:  

Вариант за действие 0 : „Без намеса”: Прилагането на вариант „Без намеса” не води 

до пистигане на описаните по-горе цели. 

Вариант за действие 1: „Нерегулаторна намеса”: Тъй като възникването , 

изменението, погасяването и прекратяването на обществените отношения следва да се 

развиват в границите на действащото законодателство, то нерегулаторна намеса в тях 

не е възможна. 

Вариант за действие 2: „Приемане на промяна в наредбите”: В резултат на 

приемане на промените в наредбите се очаква да се увеличат приходите и намаляване 

на разходите в община Копривщица. 

  



5. Негативни въздействия:  

При неприемане на предложените промени в наредбите, общината ще търпи загуби, 

което ще доведе до дефицит в бюджета за 2022 година. 

 

6. Положителни въздействия:  

Приемането на предложените промени няма да доведе до допълнителни разходи за 

общината, но ще доведе до допълнтелни приходи в бюджета. 

Спазването на процедурата по чл.26 от Закона за нормативните актове има за цел да 

гарантира зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност. 

  

7. Потенциални рискове:  

Потенциалните рискове са евентуалното недоволство от страна на физически и 

юридически лица.   

  

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

0 Ще се повиши 

0 Ще се намали 

0 Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги?   

Не 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

0 Актът засяга пряко МСП 

0 Актът не засяга пряко МСП 

0 Няма ефект 

11. Проектът на нормативните актове изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

0 Да 

0 Не 

12. Обществени консултации: 

Преди да бъдат внесени промените на наредбита, са спазени  изискванията на чл.26 от 

Закона за нормативните актове, т.е. проекта за промените са качени на интернет 

страницата на община Копривщица. 

Към настоящия момент, в деловодстовото  на общината няма постъпили нови 

предложения за промяна.  

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

0 Да 

0 Не 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на лицето, отговорно за изработването на 

нормативния акт: 

Име и длъжност: Василка Иванова Стефлекова - Йовкова  

Подпис: /П/ 

 

 



 

 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

Предложение за изменение на Наредба №2 за местни такси, 

тяхното определяне и администрирането им  
 

 На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във 

връзка с чл.77 от АПК, община Копривщица чрез настоящото публикуване 

предоставя възможността на заинтересованите лица да направят предложение и 

изразят своите становища за изменение на Наредбата за цени на услуги на 

територията на община Копривщица. 

 Предвид високата степен на общестнена необходимост и полезност и с цел 

оптимизиране на работата в полза на физически и юридически лица, срокът за 

обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 30 дни, считано от 

деня, следващ датата на публикуване. 

 

 Мотиви към предложението за изменение на Наредба №2 

за местни такси, тяхното определяне и администрирането им 
 
 Причини, които налагат приемането на изменението на Наредбата. 

 

 Настоящето изменение е  свързано със завишените цени на горива и 

материали, увеличаване на минималната работна заплата, поскъпване на 

консумативите за предоставяне на услугата и най-вече нарастващата инфлация. 

 

Предложението е:  

Раздел III – Такси за идминистратвни усруги, чл.21, т.б от Наредба №2 

за местни такси, тяхното определяне и администрирането им, както следва:   

Било: 

Чл.21. Административни услуги както следва:  

 б/. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 

/извън горски територии/ - 1,50 лв. 

Става: 

Чл.21. Административни услуги както следва: 

б/. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 

/извън горски територии/ - 2,00 лв. без включен ДДС; 

Било: 

Чл.29. т.4. Административни услуги както следва:  

/4/. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски 

територии – 3,60 лв./пл.м3 

Става: 



Чл.29. т.4. Административни услуги както следва: 

/4/. 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 

 

 Цели, които се поставят. 

Целта на приемането на настоящите промени в Наредба №2 за местни такси, 

тяхното определяне и администрирането им е необходимостта от актуализацията на 

цената във връзка с подобряване на услугата по ползването на услугата и 

увеличаване приходите в Бюджета на общината. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

За прилаганетона новите разпоредби не са необходии допълнителни 

бюджетни средства. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

 

С приемането на настоящото изменение се очаква увеличаване приходите в 

Бюджета на общината. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложението за изменение на наредбата е подзаконов нормативен акт и не 

противоречи, както на законодателството на Република България, така и на 

Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и 

директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя. 



 

 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

Предложение за изменение на Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица 
 

 На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във 

връзка с чл.77 от  АПК, община Копривщица чрез настоящото публикуване 

предоставя възможността на заинтересованите лица да направят предложение и 

изразят своите становища за изменение на Наредбата за цени на услуги на 

територията на община Копривщица. 

 Предвид високата степен на общестнена необходимост и полезност и с цел 

оптимизиране на работата в полза на физически и юридически лица, срокът за 

обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 30 дни, считано от 

деня, следващ датата на публикуване. 

 

 Мотиви към предложението за изменение на Наредба за 
цени на услуги на територията на община Копривщица 

 
 Причини, които налагат приемането на изменението на Наредбата. 

 

 Настоящето изменение е  свързано със завишените цени на горива и 

материали, необходимостта от завишаване на разценките за добив на дъпрвесина, 

увеличаване на минималната работна заплата, поскъпване на консумативите за 

предоставяне на услугата и най-вече нарастващата инфлация. 

 

Предложението е:  

Раздел III, чл. 20 от Наредба за цени на услуги на територията на 

община Копривщица, както следва:  

Било: 

Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща цена - 250,00 лв. 

Става: 

Чл.20. За извършване на обредна услуга – погребение – 250,00 лв. без 

включен ДДС 

- изкопаване на гроб – 75,00 лв. без включен ДДС 

- ковчег с кръст – 150,00 лв. без включен ДДС 

- транспорт до гробищен парк – 25,00 лв. без включен ДДС. 

 

Променя Раздел VI – Цени гора, чл. 27 от Наредба за цени на услуги 

на територията на община Копривщица, както следва: 

Било: 

Чл.27. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Копривщица”, както следва: 



Издаване на позволително за сеч, разрешително за извоз, превозни билети и 

удостоверения – 2,00 лв./бр. 

За ползване на транспорт до имота на ползвателя и оценка на нанесени щети 

по заявка на ползвателя - 20,00 лв./курс 

Става: 

Чл.27. Издаване на позволително за сеч за местно население и удостоверения 

– 2,50 лв./бр. без включен ДДС. 

За ползване на транспорт собственост на ОП „Копривщица“ до земеделски 

имот и оценка на нанесени щети по заявка на ползвателя (такса комисия) 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 

 

 Чл. 33, ал.3, т.1 от Раздел Х - Цени за продажба на добити дърва за огрев 

от общински горски територии, транспортирани до централен склад на ОП 

„Копривщица”, нарязани, нацепени и подредени на палети на един пространствен 

кубически метър от Наредбата за цени на услуги на територията на община 

Копривщица да се промени, както следва: 

 

 Цели, които се поставят. 

Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата за цени на услуги 

на територията на община Копривщица е необходимостта от актуализацията на 

цената във връзка с подобряване на услугата по ползването на услугата и 

увеличаване приходите в Бюджета на общината. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

ЦЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ И НАРЕДЕНИ,  ДОБИТИ ОТ ОГТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единична 

цена без 

ДДС - бк 

Единична 

цена без 

ДДС - бк 

Единична 

цена без 

ДДС - 

дъб, гбр 

Единична 

цена без 

ДДС - 

дъб, гбр 

Единична 

цена без 

ДДС - м. 

шир. 

Единична 

цена без 

ДДС - м. 

шир. 

Единична 

цена без 

ДДС - см. 

Единична 

цена без 

ДДС - см. 

Единична 

цена без 

ДДС - бб 

Единична 

цена без 

ДДС - бб 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

За жители на гр. Копривщица пр. м3 66,00 77,00 69,00 80,00 57,00 68,00 57,00 68,00 57,00 68,00 

За собственици на жилищни  

сгради в гр. Копривщица 
пр. м3 69,00 80,00 72,00 83,00 59,00 70,00 59,00 70,00 59,00 70,00 

За ЮЛ развиващи дейността 

си на територията на гр. 

Копривщица и жители на 

други населени места 

пр. м3 90,00 101,00 93,00 104,00 64,00 75,00 64,00 75,00 64,00 75,00 



За прилаганетона новите разпоредби не са необходии допълнителни 

бюджетни средства. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

 

С приемането на настоящото изменение се очаква увеличаване приходите в 

Бюджета на общината. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложението за изменение на наредбата е подзаконов нормативен акт и не 

противоречи, както на законодателството на Република България, така и на 

Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и 

директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя. 

 

 

 


