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Р Е Ш Е Н И Е 

№188 

Взето с Протокол №17/04.12.2020 г. 

 

Относно: Актуализация на Бюджета на Община Доспат за 2020 година. 

     На основание чл. 21 ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Закона 

за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община  Доспат, Общински съвет  Доспат 

 

 

Р Е Ш И: 

 

  І.  Приема актуализация на бюджета на Община Доспат за 2020 г., както следва: 

1. По приходите по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение.  

 

       2. По разходите по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, неразделна част 

от настоящото решение.  

 

        3. Приема  актуализирания разчет за финансиране на Капиталовите разходи на община 

Доспат  за 2020 г. съгласно Приложение №3, неразделна част от настоящото решение.  

 

           4. Приема за сведение показателите по чл.130 а, ал.1 от ЗПФ, съгласно Приложение№ 4,  

което е неразделна част от настоящото решение. 

 

           5. Утвърждава актуализираните разходи за заплати през 2020г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно 

Приложение № 5.   

           6.Утвърждава  актуализацията на разходите на Общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и чистота – Доспат”, съгласно Приложение № 6.  

   

           7. Определя максимален  размер на новия общински дълг,който може да бъде поет през 

2020г. в размер на  2 000 000 /два милиона /лева. 

 

II.  Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и 

параграфи на Единната бюджетна класификация. 

 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                      

        

1. Адалберт Росенов Ферев За 
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2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

     4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

     7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

                                    

                                    „против”                – няма;        

                       „въздържали се”  – няма. 

 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№189 

Взето с Протокол №17/04.12.2020 г. 

 

      Относно: Включване на отдели/подотдели от 2020г. като преходни насаждения за 2021г. 

На основание чл.5,ал.1 т. 2 от НУРВИДГТ и чл 21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински 

съвет Доспат 

Р Е Ш И: 

 

С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите, собственост на община Доспат и  

осигуряване на приходи за общината, ОбС – Доспат дава съгласие: 

 1. Отдели/подотдели :132„ д“ , 132„ е“,, 132„ и“,, и 163 “о“ от обекти 2000 и 2001 по 

сключени Договори № Д–37/15.04.2020г. и № Д–38/15.04.2020 да се включват като преходни 

насаждения за усвояване на дървесината в тях през 2021г. 

           2. Контрол по настоящото решение за вкючване на горепосочените преходни 

насаждения и за усвояване на дървесината през 2021г., се възлага на  Директора на ОП „ОБЧ–

Доспат“. 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                      

        

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

     4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

     7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

                                    

„против” – няма; 

  „въздържали се”– няма. 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№190 

Взето с Протокол №17/04.12.2020 г. 

 

Относно: Приемане на ценоразпис за ползване на дървесина и недървесни продукти в 

горските територии – общинска собственост, на основание Закон за горите, Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територи – държавна и 

общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти и ползване 

на дървесина по Закон за опазване на селскостопанското имущество.  

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.112 от Закона за Горите, чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 

от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 

– държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, чл. 32 от Закон за опазване на селскостопанското имущество,чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Доспат приема и утвърждава минимални цени за продажба на добитата 

дървесина от горските територии общинска собственост на община Доспат от временен склад 

по категории и на цени съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото 

решение както следва : 

Приложение № 1 
Минимални цени за продажба на добитатата дървесина  от горските територии собственост     

на Община Доспат от временен склад по категории : 

 

 

Категория/ сортимент д-на 

 

Дървесен 

вид бял бор 

Дървесен вид 

смърч 

Мярка/куб.м Дървесен вид 

широколистни 

 Цена в лв. 

без ДДС 

Цена в лв. 

без ДДС 

 Цена в лв. без 

ДДС 
ЕДРА     
Трупи за бичене над 50 см. 125,00 лв. 130,00 лв. пл.м3  
Трупи за бичене над 30 см. 120,00 лв. 125,00 лв. пл.м3  
Трупи за бичене от 18 до 29 см. 110,00 лв. 115,00 лв.  пл.м3  
СРЕДНА     
Трупи за бичене от 15 до 17 см. 85,00 лв. 95,00 лв. пл.м3  
Други     
Обли греди 65,00 лв. 65,00 лв. пл.м3  
Минни подпори 59,00 лв. 59,00 лв. пл.м3  
Технологична дървесина   47,00 лв. 47,00 лв. пл.м3  
ДРЕБНА     
Ритловици 60,00 лв. 60,00 лв. пл.м3  
Технологична дървесина   47,00 лв. 47,00 лв. пл.м3  
ДЪРВА     
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ОЗМ 75,00 лв. 75,00 лв. пл.м3  
Дърва за огрев 42.00  лв. 42.00 лв. пл.м3 70.00 лв.за пл. 

м3 
Дърва за огрев 25,20 лв. 25,20 лв. пр.м3  
Вършина и шикла 1.50 лв.  пр.м3  

 

             2. Общински съвет – Доспат разрешава продажбата на физически лица на дърва за 

огрев за  лична  употреба без право на продажба от добитата дървесина  от горските 

територии – общинска собственост на община Доспат от временен склад по цените на дървата 

за огрев посочени в Приложение № 1–дърва за огрев. 

            2.1. Право да закупят на посочените цени дърва за огрев ще имат физически лица с 

постоянен/настоящ адрес в община Доспат, в размер до 15 пр. куб. м. на домакинство. 

            3. Общински съвет – Доспат разрешава продажбата на физически лица на дърва за 

огрев  за лична употреба без право на продажба от добитата дървесина от суха и паднала маса 

от имоти общинска собственост на община Доспат с цел предотвратяване развитието на 

короядни петна по посочените цени на дървата за огрев в точка 3 от Приложение № 2.          

3.1. Право да закупят на посочените цени дърва за огрев ще имат физически лица с пост-

нен/ 

настоящ адрес в община Доспат, в размер до 15 пр. куб. м. на домакинство.  

            4. Общински съвет – Доспат разрешава санитарен добив на дърва за огрев  на 

физически лица за лична употреба без право на продажба от ОГТ и дървесина от суха и 

паднала маса от имоти общинска собственост на община Доспат с цел предотвратяване 

развитието на короядни петна и доброто стопанисване на имотите по цените посочени в точки 

1 и 2 в Приложение № 2.          

      4.1. Право на санитарен добив на посочените цени дърва за огрев ще имат физически лица  с 

 постоянен/настоящ адрес в община Доспат, в размер до 10 пр. куб. м. на домакинство. 

      5.Общински съвет –Доспат одобрява: такса за санитарен добив на дърва за огрев от 

общински горски територии, такса за санитарен добив на дърва за огрев от общински имоти 

от суха и паднала маса, такса за продажба на дърва за огрев от добита дървесина от общински 

имоти от суха и паднала маса, такса за издаване на разрешително за сеч във връзка с чл. 32 от 

ЗОСИ, такси за маркиране и експедиране по чл. 32 от ЗОСИ по категории както следва ,такса 

за добив и продажба на недървесни горски видове (странично ползване) от общински горски 

територии  и общински земеделски имоти, непопадащи в списъка за лечебните растения по 

Закона за лечебните растения, такса за косене на трева от общински имоти, такса за добив и 

продажба на коледни елхи на цени съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от 

настоящото решение както следва : 

  Приложение № 2 
Такса за санитарен добив на дърва за огрев от общински горски територии, такса за 

санитарен добив на дърва за огрев от общински имоти от суха и паднала маса, такса за 

продажба на дърва за огрев от добита дървесина от общински имоти от суха и паднала маса, 

такса за издаване на разрешително за сеч във връзка с чл. 32 от ЗОСИ, такси за маркиране и 

експедиране по чл. 32 от ЗОСИ по категории както следва ,такси за добив и продажба на 

недървесни горски видове (странично ползване) от общински горски територии  и общински 

земеделски имоти, непопадащи в списъка за лечебните растения по Закона за лечебните 

растения, такса за косене на трева от общински имоти, такса за добив и продажба на коледни 

елхи : 
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№ 

по 

ред 

Такси Мярка Цена в лв. 

без ДДС 

1. Такса за санитарен добив на дърва за огрев от ОГТ куб.м.пр. 5.00 

2. Такса за санитарен добив на дърва за огрев от 

общински имоти от суха и паднала маса          

куб.м.пр. 5.00 

3. Такса за продажба на дърва за огрев от добита 

дървесина от общински имоти от суха и паднала маса         

куб.м.пр. 25,20 

4. Такса за издаване на разрешително за  сеч по  чл. 32 от 

ЗОСИ            

    бр.                            2,00 

 Такси за маркиране и експедиране по чл. 32 от ЗОСИ :              

5. Едра  дървесина –  трупи за бичене над 30 см.и трупи за 

бичене от 18 до 29 см. 

куб.м.пл. 25,00 

6. Средна  дървесина – трупи за бичене от 15 до 17 см., обли 

греди,мини подпори , технологична дървесина. 

куб.м.пл. 20,00 

7. Дребна  дървесина – ритловици ,технологична дървесина. куб.м.пл. 18,00 

8. ОЗМ  куб.м.пл. 5,00 

9. Дърва за огрев куб.м.пр. 5,00 

 Такси за добив и продажба на недървесни горски 

видове (странично ползуване) от ОГТ и общински 

земеделски имоти , непопадащи в списъка за лечебните 

растения по Закона за лечебните растения.  

  

10. Плод хвойна синя кг. 0,20 

11. Плод шипка кг. 0,10 

12. Всички останали горски плодове кг. 0,20 

13. Такса за косене на трева от общински имоти    дка.  5,00 

14. Коледни елхи 

до 1 м. 

над 1 до 2 м. 

над 2 м. до 3м. 

над 3 м. на всеки 1 метър  

 

бр. 

бр. 

бр. 

бр. 

 

6,00 

8,00 

10,00 

плюс 1,00 

 

 6. Общински съвет – Доспат одобрява включването на допълнителни количества 

дървесина от провеждане на принудителни и санитарни сечи от Годишния план за ползване на 

дървесина в горските територии – Общинска собственост за 2020г. при евентуални повреди от 

биотични и абиотични фактори. 

 7. Общински – съвет Доспат разрешава на Кмета на община Доспат да използва 

дървесината от V клас, технологична дървесина V клас,VI клас – ритловици, технологична 

дървесина VI клас и дърва за задоволяване на нуждите от дърва за огрев на общинска 

администрация, ОП „ОБЧ–Доспат“, кметствата, детските градини и други общински 

учреждения , а при остатъчни количества училища и местно население, както и местни 

юридически лица. 

 8. Контрол по настоящото решение се  възлага на  Директора на  ОП „ОБЧ–Доспат“. 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 
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Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                      

        

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

     4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

     7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

                                    

                                    „против”                – няма;        

                       „въздържали се”  – няма. 

 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№191 

Взето с Протокол №17/04.12.2020 г. 

 

Относно: Промени в Раздел III, чл.30 и чл.31 от правилника за организацията, дейността и 

управлението на ОП „ОБЧ - Доспат" 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.1 от ПОДУ на ОП „ОБЧ 

Доспат” Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.1 от ПОДУ на ОП 

„ОБЧ-Доспат”, Общински съвет-Доспат трансформира структурата на Общинско 

предприятие „ОБЧ - Доспат“, считано от 01.01.2021 год., както следва: 

1.1. В Отдел „Благоустрояване“ се намалява една щатна бройка „Работник в 

строителството“, които от 6 бр. стават на 5 бр.  

1.2. Разкрива във същия отдел една щатна бройка „Електротехник, поддръжка на сгради“.  

  2. Общински съвет - Доспат, задължава Директора на ОП „ОБЧ - Доспат“, да приведе 

поименното щатно разписание в съответствие с изменението по т.1 от това решение и 

Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.  

 

 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                      

        

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

     4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

     7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 
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11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

                                    

                                    „против”                – няма;        

                       „въздържали се”  – няма. 

 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№192 

Взето с Протокол №17/04.12.2020 г. 

 

Относно: Разрешение за промяна на предназначението на помещение, разположено в сграда 

на Общинска администрация в гр.Доспат, ул. „Здравец,, №3 и 2 помещения в сграда на 

кметство с.3мейца,ул.’’Бор,, №1. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.45 от ЗОС, Общински съвет  Доспат 

                                                                    

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на община Доспат да промени 

предназначението на част от сграда / Стая разположена в източната част на 1-ви етаж на 

сградата със самостоятелен вход / от администрация в помещение за временно настаняване , 

разположена в имот с идентификатор №23025.502.314 по КККР на гр.Доспат , с отредено 

УПИ I ,кв.33 по ЗРП на гр.Доспат ,АОС №1118/18.07.2014 година; 

   2.Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на община Доспат да промени 

предназначението на част от сграда две помещения, разположени в северозападната част на 

втори етаж от сграда на Кметство в помещения за временно настаняване, разположена в УПИ 

III, кв.17 по ЗРП на с.Змейца, АОС №116/12.03.2009 година; 

  3.Общински съвет Доспат възлага на гл.архитект на община Доспат да извърши 

необходимите действия по т.1.и т.2. 

  4.След извършване на промяната на предназначението, в помещението да бъдат настанявани 

нуждаещи се съгласно изискванията и необходимите документи посочени в Наредбата по 

чл.45а,ал.1 от ЗОС на община Доспат. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                      

        

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

     4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

     7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 
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10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

                                    

                                    „против”                – няма;        

                       „въздържали се”  – няма. 

 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№193 

Взето с Протокол №17/04.12.2020 г. 

 

Относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. 

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

Община Доспат, Общински съвет  Доспат 

                                                               

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Доспат включва в ГПУРИВ - ОС на Община Доспат за 2020 г. раздел 

III.Продажба на Общински имоти чрез публичен търг или конкурс : Имот с 

пл.сн.№253,участващ в УПИ IV ,кв. 12 на с.Късак ; 

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на община Доспат да продаде : Имот с пл.сн.№. 

№253,участващ в УПИ IV ,кв.12 на с.Късак, актуван с АОС №2539 / 13.10.2020 г., с обща 

площ от 485 кв.м. / четиристотин осемдесет и пет квадратни метра /. 

3.  Продажбата да се извърши при следните условия : 

3.1  Процедура - публичен търг с тайно наддаване ; 

3.2  Начална тръжна цена за имота по т.2 - 2 522 лева ( две хиляди петстотин двадесет и 

два лева ) без ДДС . 

4.  Упълномощава Кмета на община Доспат да извърши всички законосъобразни действия по 

продажбата на имота по т.2 и т.3 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;    
 

 

                                   

        

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

     4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

     7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 
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9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

                                       „против”                – няма;            

                                      „въздържали се”  – няма. 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 


