
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
община Габрово 
 
§ 1. Изменя чл. 2 от Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, както следва:  
 
1. Изменя чл. 2. ал. 1, т. 3, както следва:  
чл. 2. (1) т. 3 за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, 
финансирани от общинския бюджет. 
 
2. Отменя чл. 2. ал. 1, т. 4. 
 
§ 2. Изменя РАЗДЕЛ III ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ 
КУХНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЛАГЕРИ, ОБЩЕЖИТИЯ И СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ИЗВЪН ФИНАНСИРАНОТО ОТ ДЪРЖАВАТА от Глава 
Втора МЕСТНИ ТАКСИ, както следва: 
 
1. Изменя заглавието на РАЗДЕЛ III от Глава Втора, както следва: 
РАЗДЕЛ III „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ КУХНИ, ЛАГЕРИ, 
ОБЩЕЖИТИЯ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ 
БЮДЖЕТ“ 
 
2. Отменя чл. 23. 
 
3. Изменя чл. 24, ал. 2, както следва: 
чл. 24. (2) Освобождаването, изцяло или частично, от заплащане на такса за ползване 
на детска кухня се извършва по реда и условията на чл. 24а. 
 
4. Създава нов чл. 24а, както следва: 
Чл. 24а. (1) Не се събира такса:  
 1. за деца, чиито родител/настойник е с 71 % и над 71 % трайно намалена 
работоспособност с решение ТЕЛК/НЕЛК; 
 2. за едно от децата близнаци; 
 3. за деца тризнаци; 
 4. за деца, пълни сираци, деца на загинал/и родител/и при производствени 
аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг; 
 5. за деца с медицинска експертиза с 50 и над 50 % намалени възможности за 
социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинска експертиза. 
Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от 
родител/настойник/приемен родител и медицинска експертиза, издадена на основание 
и по реда, предвиден в Наредба за медицинска експертиза; 
 6. за трето и всяко следващо дете на многодетни семейства, при условие, че 
поне три от децата не са навършили пълнолетие и посещават едновременно детско 
и/или учебно заведение на територията на община Габрово; 
(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за: 
 1. деца, на които родител е студент – редовна форма на обучение; 
 2. деца – полусираци; 



(3) Размерът на таксата се заплаща с 25 % намаление за: 
 1. деца, настанени в приемни семейства; 
 2. деца, настанени по чл. 26 от Закона за закрила на детето. 
(4) При освобождаване от такса по ал. 1 и при ползване на намаления по ал. 2 и 3, 
родителите /настойниците/ приемните родители подават декларация до директора на 
заведението, придружена с документи, доказващи основанието. 
(5) Родители /настойници/ приемни родители, за които са налице основания за 
освобождаване от такса и/или ползване на различни преференции, ползват най-
благоприятния за тях режим на таксуване. 
(6) Заплащането на намаления размер на такса или освобождаването от такса започва 
от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията с изискващите се 
документи. 
 
5. Изменя чл. 27, както следва:  
чл. 27. „Таксите по чл. 25 и чл. 26 се събират до 25-то число на месеца, следващ 
месеца, за който се дължат“. 
 
§ 3. Изменя и допълва Приложение № 1 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, 
ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И 
ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, както следва: 
 
1. Изменя т. 1.1 от Част II “За ползване на тротоари, площади, улични платна и 
терени за търговска дейност на открито”, както следва: 
№ ВИД УСЛУГА Мярка Такса в лева 
1.1 От открити щандове, апарати /без 

вендинг автомати/, грилове, 
хладилни витрини, щендери, 
колички и други подобни 

м2 на ден 
ИЦ-ЦГЧ 

1.80 

м2 на ден 
I-ва зона 

1.60 

м2 на ден 
Всички 

останали зони  

1.20 

м2 на месец 
ИЦ-ЦГЧ 

22.00 

м2 на месец 
I-ва зона 

19.00 

м2 на месец 
Всички 

останали зони 

14.00 

 
2. Изменя и допълва Част III “За ползване на места, върху които се организират 
панаири, събори и празници за продажба на стоки”, както следва: 
 
2.1. Изменя заглавието на Част III “За ползване на места, върху които се 
организират панаири, събори и празници за продажба на стоки”, както следва: 
ІІІ “За ползване на места за продажба на стоки, върху които се организират 

панаири, събори и празници“  
 
2.2. Създава нова т. 1 в Част III, както следва: 



1. За ползване на места за продажба на 
стоки, върху които се организират 
панаири, събори и празници  

м2 на ден 3.60 

 
2.3. Създава нова т. 2 в Част III, както следва:  
2. За ползване на места, за организирани 

панорами, авто ревюта и авто събори в 
курортна местност Узана след заплащане 
на депозит в размер на 500 лева. 
Забележка: Депозитът се възстановява 
след приключване на изявата и 
подписване на протокол за предаване на 
обекта без нанесени щети. 

на ден 500 

 
3. Изменя и допълва Част IV „За ползване на места, върху които се 
организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други атракциони“, 
както следва:  
 
3.1. Изменя и допълва заглавието на Част IV „За ползване на места, върху които 
се организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други атракциони“, 
както следва:  
IV За ползване на места, върху които се организират панорами, 

стрелбища, авто ревюта, авто събори, моторни люлки, ледени 
пързалки и други атракциони /с изключение на курортна местност 
Узана/ 

 
3.2. Изменя т. 1, както следва: 
1 При разполагане на различни 

видове атракциони със заета площ 
до 150 м2 

м2 на ден 0.70 

 
3.3. Изменя т. 2, както следва: 
2 При разполагане на различни 

видове атракциони със заета площ 
до 150 м2 

м2 на месец 8.00 

 
3.4. Изменя и допълва т. 3, както следва: 
3 При разполагане на различни 

видове атракциони със заета площ 
от 151 м2 до 300 м2 

м2 на ден 0.35 

 
3.5. Създава нова т. 4, както следва: 
4 При разполагане на различни 

видове атракциони със заета площ 
от 151 м2 до 300 м2 

м2 на месец 3.50 

 
3.6. Създава нова т. 5, както следва: 
5 При разполагане на различни м2 на ден 0.20 



видове атракциони със заета площ 
над 300 м2 

 
3.7. Създава нова т. 6, както следва: 
6 При разполагане на ледена пързалка м2 на ден 0.10 

 
3.8. Създава нова т. 7, както следва: 
7 При разполагане на ледена пързалка м2 на месец 1.00 

 
3.9. Изменя и допълва текста в Забележка след част VІІ, както следва: 
Физически лица и ЕТ с 50 и над 50 % трайни увреждания, практикуващи търговска 
дейност, заплащат 50 % от размера на таксите по част ІІ, точки 1.1 и 1.2. 
 Минимална площ за наемане по I, II т. 1.1 и т. 1.2, III, IV и V е 1 кв. м. Заетата 
площ се изчисля в цяло число, като всеки започнат кв.метър се счита за зает изцяло. 
 
§ 4. Изменя и допълва РАЗДЕЛ I ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРАВА 
от Приложение № 5 ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, 
ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО НА 
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, както следва:  
 
1. Изменя т. 48, както следва:  
48 За издаване на електронен 

превозен билет за 
транспортиране на дървесина 
от горски територии, 
собственост на общината 

бр. 7 дни  1.50 

 
2. Изменя т. 49, както следва:  
49 За издаване на хартиен 

превозен билет за 
транспортиране на дървесина 
извън горски територии 

бр. 7 дни   3.00 

 
3. Изменя т. 50, както следва:  
50 За издаване на превозен билет 

за следващо транспортиране 
на дървесина по предходните 
две точки 

бр. 7 дни  5.00 

 
4. Създава нова т. 54, както следва: 
54 За издаване на разрешително 

за достъп до горски територии 
бр. 7 дни безплатно 

 
§ 5. Изменя и допълва РАЗДЕЛ ІІІ ЦЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 
И ПРАВА от Приложение № 5 ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ 
И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО НА 
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, както следва: 
 



1. Отменя точка 6 и създава нова т. 6.1. с текста на досегашната т. 6, както 
следва: 
6.1. Издаване на разрешително за 

таксиметров превоз и холограмен 
стикер за обозначаване на 
таксиметров автомобил 

бр. 14 дни 20.00 

 
 
2. Създава нова т. 6.2. със следния текст: 
6.2. Прекратяване на правата, 

произтичащи от удостоверение за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници по 
молба на неговия притежател 

бр. 14 дни безплатно 

 
3. Създава нова т. 6.3. със следния текст: 
6.3. Отразяване на промени в 

обстоятелствата, вписани в 
удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз 
на пътници 

бр. 14 дни безплатно 

 
4. Създава нова т. 6.4. със следния текст: 
6.4. Отписване на автомобили и/или 

водачи, които извършват 
таксиметров превоз на пътници от 
името на регистриран превозвач, 
но за своя сметка в списъците към 
удостоверението за регистрация на 
превозвача 

бр. 7 дни безплатно 

 
5. Създава нова т. 6.5. със следния текст: 
6.5. Отразяване на промени в 

обстоятелствата, вписани в 
разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

бр. 14 дни безплатно 

 
6. Създава нова т. 6.6. със следния текст: 
6.6. Прекратяване на действието на 

разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

бр. 14 дни безплатно 

 
7. Изменя се т. 7., както следва: 
7. Годишно право за ползване на 

едно паркомясто за един 
таксиметров автомобил 

бр. 30 дни 80.00 

 



§ 6. Изменя и допълва Раздел IV ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА от 
Приложение № 5 ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, 
ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО НА 
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, както следва: 
 
1. Изменя и допълва Част IV „Ползване на оборудване за базари и пазари“, както 
следва: 
 
1.1. Изменя и допълва заглавието на Част IV „Ползване на оборудване за базари 
и пазари“, както следва: 
„Ползване на общинско оборудване и общински съоръжения за базари, пазари и 
публични събития“ 
 
1.2. Изменя т. 1, както следва: 
1 Шатри за 1 бр. на ден 16.67 

 
1.3. Създава нова т. 1.1, както следва: 
1.1. за творчески индустрии, занаятчии за 1 бр. на ден  4.17 

 
1.4. Създава нова т. 1.2, както следва: 
1.2. за бюджетни структури, неправителствени 

организации в обществена полза 
за 1 бр. на ден безплатно  

 
1.5. Създава нова т. 4, както следва: 
4 Столове за 1 бр. на ден 0.83 

 
1.6. Създава нова т. 4.1, както следва: 
4.1 За бюджетни структури, неправителствени 

организации в обществена полза 
за 1 бр. на ден безплатно  

 
1.7. Създава нова т. 5, както следва: 
5 Дървени къщички за 1 бр. на ден 20.00 

 
1.8. Създава нова т. 5.1, както следва: 
5.1 за творчески индустрии, занаятчии за 1 бр. на ден 10.00 

 
1.9. Създава нова т. 5.2, както следва: 
5.2 За бюджетни структури, неправителствени 

организации в обществена полза 
за 1 бр. на ден безплатно  

 
1.10. Създава нова т. 6, както следва: 
6 Наем на открита сцена на пл. 

„Възраждане“ 
 час  83.33 

 
1.11. Създава нова т. 6.1, както следва: 
6.1 за прояви на политически партии и 

организации 
час  166.67 

 



1.12. Създава нова т. 6.2, както следва: 
6.2 за прояви на бюджетни структури, 

неправителствени организации в 
обществена полза, читалища и самодейни 
формации 

час безплатно 

 
2. Изменя Част VII. Общински образователни институции в частта относно 
Плувен басейн на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, както следва: 
 
2.1. Изменя т. 2.1.1, както следва: 
2.1.1 за 1 час  10.00 
 
2.2. Изменя т. 2.1.2, както следва: 
2.1.2 за всеки следващ час след първия  5.00 
 
2.3. Изменя т. 2.1.3, както следва: 
2.1.3 абонамент 10 часа  75.00  
 
2.4. Изменя т. 2.1.4, както следва: 
2.1.4 абонамент 30 часа  200.00  
 
2.5. Изменя т. 2.2.1, както следва: 
2.2.1 за 1 час  7.00  
 
2.6. Изменя т. 2.2.2, както следва: 
2.2.2 за всеки следващ час след първия  4.00  
 
2.7. Изменя т. 2.2.3, както следва: 
2.2.3 абонамент за ученици и студенти - 10 часа   50.00  
 
2.8. Изменя т. 2.2.4, както следва: 
2.2.4 абонамент за ученици и студенти - 30 часа   130.00  
 
2.9. Създава нова т. 2.2.5, както следва: 
2.2.5 Подготовка за ползване и напускане на басейна с 

максимална продължителност до 15 минути /прилага 
се за всяко регистрирано посещение, в допълнение на 
заплатеното време/  

 безплатно  

 
3. Изменя и допълва Част VIII. Ползване на общински спортни обекти, както 
следва: 
 
3.1. Изменя и допълва частта относно СПОРТНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ“ – главна 
зала, както следва: 
 
3.1.1. Изменя т. 2, както следва: 
2 Спортни прояви денонощие 

(работно 
500.0  



време до 12 
часа в 
денонощие) 

 
3.1.2. Отменя т. 2.1. 
 
3.1.3. Изменя т. 3.1., както следва: 
3.1 На читалища и НПО, регистрирани в 

обществена полза на територията на община 
Габрово 

час 150.00 

 
3.1.4. Създава нова т. 11.1.3., както следва: 
11.1.3 За търговска дейност м2 на месец 40.00 

 
3.1.5. Отменя т. 11.2.   

 
3.2. Отменя т. 6 от частта относно СТАДИОН „АПРИЛОВ“. 
 
4. Изменя и допълва частта относно СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХРИСТО 
БОТЕВ“, както следва: 
 
4.1. Отменя т. 7.  
 
4.2. Създава нова т. 8, както следва: 
8 Спортно хале 

 
4.3. Създава нова т. 8.1, както следва: 
8.1 За тренировки и официални срещи на спортни 

клубове, регистрирани на територията на 
община Габрово, със сключен договор за 
ползване на спортния обект за съответната 
година 

безплатно 

 
4.4. Създава нова т. 8.2, както следва: 
8.2 За тренировки и официални срещи на спортни 

клубове, регистрирани на територията на 
община Габрово, без сключен договор за 
ползване на спортния обект за съответната 
година 

час 20.00  

 
4.5. Създава нова т. 8.3, както следва: 
8.3 За физически и юридически лица и спортни 

клубове, регистрирани извън територията на 
община Габрово 

час 30.00  

 
4.6. Създава нова т. 8.4, както следва: 
8.4 Ползване на сауна   

 



4.7. Създава нова т. 8.4.1, както следва: 
8.4.1 Ползване на сауна 1 час/човек 15.00 

лв. 
 
4.8. Създава нова т. 8.4.2., както следва: 
8.4.2 Ползване на сауна 1час/2 

човека 
20.00 
лв. за 

групата 
 
4.9. Създава нова т. 8.4.3., както следва: 
8.4.3 Ползване на сауна 1 час/3-6 

човека 
30.00 
лв. за 

групата 
 
 

5. Отменя Забележката в частта, относно ТЕРЕН „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ и 
създава нова забележка след част VІІІ, както следва: 
Забележка: Ползването на спортните бази за мероприятия на общински бюджетни 
структури и на държавните училища на територията на общината е безплатно. 
 
6. Отменя т. 7. Закрит паркинг на ул. „Станционна“, от Част X. „Цени за 
платено паркиране и стойност на услугите свързани с прилагането на 
принудителни административни мерки:“  
 
7. Изменя т. 1. от Част XII. „Общинско предприятие „Благоустрояване“, както 
следва: 
1 /изм. и доп. с Решение № 45/25.02.2021 г./ 

Транспортиране на производствени отпадъци със 
статут на неопасни и дребни строителни отпадъци от 
ремонтни дейности от бита със специализиран камион 
за обем на контейнера до 4 м3 

км 2.83  

 
§ 7. Изменя и допълва Приложение № 7 Ред и условия за освобождаване от 
заплащане на такси от лица, инвестиращи в изграждане и реконструкция на 
публична инфраструктура, попадаща в регулационните граници на населените 
места на територията на община Габрово, както следва: 
 
1. Изменя т. 1.1.4., както следва: 
1.1.4. декларация, че лицето не е свързано лице, по смисъла на § 1, т. 15 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, с кмета на община Габрово. 
 
2. Създава нова т. 1.2., както следва: 
1.2. Общинска администрация се снабдява по служебен път с необходимите 
документи по т. 1.1.1 – т. 1.1.4, до които има предоставен безплатен и свободен 
достъп чрез средата за междурегистров обмен RegiX или чрез достъп до други 
публични регистри. 
 



§ 8. Създават се Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
община Габрово, приети с Решение № 139/28.07.2022 г., както следва: 

§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
община Габрово влиза в сила, считано от 15.08.2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


