
РЕШЕНИЕ № 1 

27.01.2011 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо 

четене 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински 

съвет  Габрово РЕШИ: 

 

Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

община Габрово както следва: 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 2, ал.1 

Било: 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 

платна; 

 3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други 

общински социални услуги; 

4. за технически услуги; 

5. за административни услуги; 

6. за откупуване на гробни места; 

7. туристическа такса; 

8. за притежаване на куче; 

9. други местни такси, определени със закон. 

Става: 
Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 

платна; 

 3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други 

общински социални услуги; 

4. за технически услуги; 

5. за административни услуги; 

6. за откупуване на гробни места; 

7. /отм. с Решение №........./ 

8. за притежаване на куче; 

9. други местни такси, определени със закон. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 



РАЗДЕЛ І  

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Чл. 13 

Било: 

Чл. 13. Таксата се заплаща от:  

1. собственика на имота; 

2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване; 

3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия. 

Става: 
Чл. 13. Таксата се заплаща от данъчно задължените лица по чл.11 от ЗМДТ. 

 

Чл. 14, ал.1, т.3 

Било: 

Чл. 14. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи за: 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане на битови отпадъци; 

Става: 
Чл. 14. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи за: 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 71а и чл. 71 е от Закона за управление на отпадъците. 

 

Чл. 16, ал.1 и ал. 2 

Било: 

Чл. 16. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в сроковете по ЗМДТ за 

заплащане на данъка върху недвижимите имоти. 

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 5 на сто 

Става: 

 Чл. 16.(1) Таксата се заплаща в сроковете по ЗМДТ за заплащане на данъка 

върху недвижимите имоти. 

 (2) На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА 

Било: 

РАЗДЕЛ ІV 

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА 

Чл. 29. (1) Таксата се заплаща от ползвателя на средство за подслон, място за 

настаняване и туристическа хижа по смисъла на Закона за туризма. 

(2) /изм. с Решение № 45/18.03.2010 г./ Таксата е 1,00 лв. на .лице на 

нощувка. 



(3) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат 

услугата нощувка в средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи 

едновременно със заплащане на услугата.  

(4) Събраната такса се внася в бюджета на общината до 15-то число на месеца, 

следващ месеца, през който е събрана. 

Става: 

РАЗДЕЛ ІV 

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА 
 /отм. с Решение №........./ 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 2 

27.01.2011 г. 

 

Определяне годишен размер за такса “битови отпадъци” за 2011 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 14, ал. 1 

от  Наредбата за определянето и администрирането  на  местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Габрово Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Одобрява план-сметките за годишния размер на разходите за 2011 г. 

съгласно Приложения от № 1 до № 14, които са неразделна част от решението.

 2. Определя такси за 2011 г. по видове услуги и населени места, както 

следва: 

2.1. На база количество битови отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване и 

обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и на база данъчна оценка 

за поддържане чистота на териториите за обществено ползване  
                                                                                       

гр. Габрово-обслужване 12 месеца      

Честота на извозване 

- контейнери с обем 4м
3
 – средно четири пъти седмично;  

- контейнери с обем 1.1м3 и 0,8м
3
 – ежедневно; 

                                                                                                           нежилищни имоти       
Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на 

битови отпадъци в депо за ТБО според количеството  

на отпадъците и вида на съдовете за съхранение 

За 1 брой контейнер с обем  4 м
3
              15 754 лв. 

За 1 брой контейнер 1.1 м
3
 и 0,8м

3
                                     6 727 лв. 

Чистота на териториите за обществено ползване    

на база данъчна оценка                                                               1.1 % 

2.2. На база  данъчна оценка  на имота 

 гр. Габрово-обслужване 12 месеца  

Честота на извозване 

- контейнери с обем 4м
3
 – средно четири пъти седмично;  

- контейнери с обем 1.1м3 и 0,8м
3
 – ежедневно; 

- качета с обем 110 лит. и пластмасови кофи с обем 140 лит. – един път 

седмично                                                                                   

            жилищни          нежилищни 

                имоти              имоти 

                                                                                                2.8 %   2.8 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване            1.2 %             1.2 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО          0.5 %    0.5 % 

Чистота на териториите за обществено ползване           1.1 %    1.1 %  

 

с. Боженци, с. Кметовци, с. Трапезковци, с. Черневци -обслужване 12 

месеца 

Честота на извозване  

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - 6 пъти месечно 

                        5.2 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                    4.7 %  



Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                0.5 %  
  

с. Борики, с.Малини, с.Стойковци, с. Зелено дърво, с. Стомонеци - 

обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината                                                                       

      8.8%  

Сметосъбиране и сметоизвозване                               8.0 %  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                               0.8 % 

  

с.  Драгановци, Драгиевци, с. Новаковци -– обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                             4.7 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                            4.2 %  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                0.5 % 

    

с. Жълтеш - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                6.6  % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                            5.8 %  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                 0.8 %  

 

с. Трънето, с. Дебел дял, с. Камещица, с. Музга, с. Гъбене, с. Борското, с. 

Смиловци, – обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

              4.3 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                    3.9 %  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                0.4 %                   

 

с. Кметчета, с. Велковци, с. Междене, с. Мичковци, с. Шарани, с. 

Банковци, с. Гръблевци, с. Солари, с. Иванили, с. Спанци, с. Кози рог, с. 

Влайчовци, с. Здравковец, с. Ветрово, с. Читаковци, с. Седянковци  – обслужване 

12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

          2.9% 



Сметосъбиране и сметоизвозване                               2.7 %  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                0.2 % 
  

с.  Киевци, с. Николчoвци, с. Гарвани, с. Пейовци, с. Гергини, с. Рачевци, с. 

Думници, с. Гайтани, с. Рязковци - обслужване 12 месеца  

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

          5.1% 

Сметосъбиране и сметоизвозване      4.7 %                 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                 0.4 %  

               

с. Балани, с. Генчoвци, с. Фърговци, с. Богданчовци, с. Орловци, с. 

Копчелии, с. Донино, с. Балиновци, с. Стойчовци, с. Лесичарка, с. Костенковци, 

с. Карали, с. Раховци - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                                    3.6% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                3.3%            

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                              0.3 % 

  

с. Яворец - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

          3.5% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                  3.1%             

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                 0.4 % 

  

с. Михайловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Враниловци, с. Армени - 

обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

          3.6% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                   3.3%            

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                 0.3 %   

 

с. Петровци, с. Лоза, с. Златевци, с. Янковци, с. Милковци, с. Чавеи, с. 

Гледаци, с. Поповци - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 



                    3.4% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                    3.1 %  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                 0.3 %   

  

с.  Ясени, с. Източник, с. Стефаново - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                   10.1% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                               9.5%            

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                             0.6 %           

  

Приложение: 1. Приложение 1 - План-сметка за 2011 г. на разходите по чл. 66, ал. 1 от  

        ЗМДТ за дейностите сметосъбиране и сметоизвозване; депо за ТБО 

    2. Приложение 2 - План-сметка за 2011 г. на разходите  по чл. 66, ал. 1  

        от ЗМДТ за дейностите по поддържане чистотата на териториите за 

        обществено ползване в гр. Габрово 

    3. Приложение 3 - План-сметка - 2011 г. за разходите за сметосъбиране, 

        сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за 

        с. Боженци ,Кметовци, Трапезковци и Черневци, Община Габрово 

    4. Приложение 4 - План- сметка 2011 г. за  разходите за сметосъбиране, 

        сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

        с. Борики , с.Малини, с. Стойковци, с. Зелено дърво, с. Стомонеци, 

        Община Габрово 

    5. Приложение 5 - План-сметка 2011 г. за  разходите за сметосъбиране,  

        сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

        с. Драгановци,  Драгиевци, Новаковци, Община Габрово 

    6. Приложение 6 - План-сметка 2011 г. за разходите за сметосъбиране,  

        сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

        с. Жълтеш, Община Габрово 

    7. Приложение 7 - План - сметка 2011 г. за  разходите за сметосъбиране,  

        сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

        с. Трънето, с. Дебел дял, с. Камещица, с. Музга, с. Гъбене,  

        с. Борското,  с. Смиловци, Община Габрово 

    8. Приложение 8 - План - сметка 2011 г. за  разходите за сметосъбиране, 

        сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

        с. Кметчета, с. Велковци, с. Междене, с. Мичковци, с. Шарани,  

        c. Банковци, c. Гръблевци, c. Солари, c. Иванили, c. Спанци,  

        c. Козирог, c. Влайчoвци, c. Здравковец, c. Ветрово, с. Читаковци,  

        c. Седянковци, Община Габрово 

    9. Приложение 9 - План - сметка 2011 г.за разходите за сметосъбиране,  

        сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в депо за ТБО за  

        с. Киевци, с. Николчoвци, с. Гарвани, с. Пейовци, с. Гергини,  

        с. Рачевци, с.  Думници, с. Гайтани , с. Рязковци, Община Габрово 

    10. Приложение 10 План - сметка 2011 г. за разходите за сметосъбиране, 

          сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

          с. Балани, с. Генчовци, с. Фърговци, с. Богданчовци, с. Орловци,  

          с. Копчелии, с. Донино, с. Балиновци, с. Стойчoвци, с. Лесичарка,  



          с. Костенковци, с. Карали, с. Раховци, Община Габрово 

    11. Приложение 11- План-сметка 2011 г. за разходите за сметосъбиране, 

          сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в депо за ТБО за  

          с. Яворец, Община Габрово 

    12. Приложение 12 -План-сметка 2011 г. за разходите за сметосъбиране, 

          сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за 

          с. Михайловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Враниловци, с. Армени,  

          Община Габрово 

    13. Приложение 13 План - сметка 2011 г. за разходите за сметосъбиране,  

          сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

          с. Петровци, с. Лоза, с. Златевци, с. Янковци, с. Милковци, с. Чавеи, 

          с. Гледаци, с. Поповци,Община Габрово 

    14. Приложение 14 -План-сметка 2011 г. за разходите за сметосъбиране, 

          сметоизвозване и обработка на битовите  отпадъци в депо за ТБО за  

          с. Ясени, с. Източник, с. Стефаново, Община Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 3 

27.01.2011 г. 

 

Приемане на Наредба за определяне на местните данъци през 2009 и 2010 г. на 

територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема на първо четене изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за 

определяне размера на местните данъци през 2009 год. и 2010 год. на територията на 

Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, както следва:  

 

 В заглавието 

 било:  
 Наредба за определяне размера на местните данъци  през 2009 год. и 2010 год. 

на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ  

 става:  
 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ 

  

 В Глава първа 

 Общи положения 
 бил:  

 Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:  

1. Данък върху недвижимите имоти; 

2. Данък върху наследствата; 

3. Данък върху даренията; 

4. Данък при възмездно придобиване на имущества; 

5. Данък върху превозните средства;  

6. Патентен данък. 

 става:    

 Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:  

1. Данък върху недвижимите имоти; 

2. Данък върху наследствата; 

3. Данък върху даренията; 

4. Данък при възмездно придобиване на имущества; 

5. Данък върху превозните средства;  

6. Патентен данък. 

7. /нова/ Туристически данък 

 бил:  

  Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на Община Габрово, 

Дирекция “Местни данъци и такси”, ул. Райчо Каролев № 4 или безкасово по сметка 

на Община Габрово с IBAN номер BG58STSA93008460754400 в Банка ДСК – АД 

Габрово – BIC – STSABGSF по следните кодове за плащане: 441400 – патентен данък, 

442100 - данък върху недвижими имоти, 442200 – данък върху наследствата, 442300 – 

данък върху превозните средства, 442500 – данък при придобиване на имущества по 

дарение и възмезден начин, 443400 – други данъци, 446500 – глоби и 448007 – 

административни услуги МДТ.  

 става:  



 Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на Община Габрово, 

Дирекция “Местни данъци и такси”, ул. Райчо Каролев № 4 или безкасово по сметка 

на Община Габрово с IBAN номер BG58STSA93008460754400 в Банка ДСК – АД 

Габрово – BIC – STSABGSF по следните кодове за плащане: 441400 – патентен данък, 

442100 - данък върху недвижими имоти,  442200 – данък върху наследствата, 442300 

– данък върху превозните средства, 442500 – данък при придобиване на имущества по 

дарение и възмезден начин, 442800 – туристически данък, 443400 – други данъци, 

446500 – глоби и 448007 – административни услуги МДТ.  

 бил:  

 Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се 

извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на 

кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се 

извършва по същия ред. 

 (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 става:  

 Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се 

извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на 

кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се 

извършва по същия ред. 

 (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по 

реда на Гражданския процесуален кодекс. 

 

 В Глава втора  

 МЕСТНИ ДАНЪЦИ 

 РАЗДЕЛ І  

 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 

 

 бил:  

 чл. 7(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2520 лв. 

 става:  

 чл. 7 (4) /отменя се/. 

 бил:  

 Чл. 8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък 

недвижими имоти. 

 (2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен 

имот, е данъчно задължен и за този имот. 

 (3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. 

 (4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. 

 става:  

 Чл. 8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък 

недвижими имоти. 

 (2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен 

имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него. 

 (3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. 

 (4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. 



 нова /5/ За имот държавна или общинска собственост данъчно задължено е 

лицето на което имотът е предоставен за управление. 

 бил:  

 Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни 

вноски в следните срокове: от 1февруари до 31 март и до 30 юни, до 30 септември и 

до 30 ноември на годината, за която е дължим. 

 (2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на 

сто. 

 става:  

 Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е 

дължим. 
 (2) На предплатилите от 01.03. до 30.04. за цялата година се прави отстъпка от 

5 на сто. 

 бил:  

 Чл. 15. (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти за граждани за 

жилищни и нежилищни имоти се определя в размер на 1 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот. 

(2) Размерът на данъка върху недвижимите имоти на предприятия и фирми се 

определя в размер 1.5 на хиляда върху отчетната им стойност, посочена в данъчните 

декларации по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси. 

 става:  

 Чл. 15. (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти за граждани за 

жилищни и нежилищни имоти се определя в размери, съгласно Приложение 1. 

 (2) Размерът на данъка върху недвижимите имоти на предприятия и фирми се 

определя в размери, съгласно Приложение 1.  

 бил:  

 чл. 17 (1) (в сила от 1.01.2011 г., съгласно ЗИД на ЗМДТ ДВ, бр. 95 от 1.12.2009 

г.,) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между 

отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните 

имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2. 

 (2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на 

ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или 

данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а 

за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за 

местните данъци и такси. 

 става:  

 чл. 17 (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-

високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 

от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната им 

оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

 (2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на 

ползване на предприятие, е по високата между отчетната им стойност по баланса на 

собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните 

данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 

от Закона за местните данъци и такси. 

 бил:  

 Чл. 20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена 

данъчна декларация по чл.14 и чл. 17 от ЗМДТ. За жилищните и нежилищните имоти, 

върху които има право на собственост, съответно им е учредено ограничено вещно 



право на ползване, предприятията подават декларации по реда и сроковете по чл. 14 

от ЗМДТ.  

 става:  

 Чл. 20. (в сила от 1.07.2011 г., съгласно ЗИД на ЗМДТ ДВ бр. 98 от 14.12.2010 

г.) Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна 

декларация по чл.14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. За жилищните и 

нежилищните имоти, върху които има право на собственост, съответно им е учредено 

ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по реда и 

сроковете по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ, в която посочват вида на имота, точното му 

местонахождение, отчетната стойност и други обстоятелства имащи значение за 

определяне на данъка. 

  

 В РАЗДЕЛ ІІ 

 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 

 бил:  

 Чл. 28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както 

следва: 

1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 

лв.; 

2. за лица, извън посочените в т. 1 – 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 

лв.; 

 става:  

       Чл. 28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник в 

размерите по Приложение 2. 

 

 В РАЗДЕЛ ІІІ 

 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО  ДАРЕНИЕ И ПО 

 ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН 

 

 бил:  

 Чл. 35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.32, ал.2 от 

Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на 

прехвърляното имущество в размер на: 

 a) 0.5 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; 

 б) 3.5 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а”; 

 (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя  в размер 

1.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху 

оценката на имуществото с по-висока стойност. 

 става:  

 Чл. 35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.32, ал.2 от 

Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на 

прехвърляното имущество в размери, съгласно Приложение 3. 

 (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя  в размер, 

съгласно Приложение 4.  

 

 В РАЗДЕЛ ІV 

 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

 бил:  



 Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 

мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 

производство, както следва: 

1. до 37 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW . 1.23 лв. за 1 kW; 

 В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

  (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили се определя в размери: 

1. товарно ремарке – 5 лв. 

2. къмпинг ремарке – 10 лв. 

  (3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв. а  за мотоциклети, както следва:  

1. до 125 куб.см включително – 12 лв. 

2. над 125 до 250 куб.см включително – 25 лв. 

3. над 250 до 350 куб.см влючително – 35 лв. 

4. над 350 до 490 куб.см включително – 50 лв. 

5. над 490 до 750 куб.см включително – 75 лв. 

6. над 750 куб.см – 100 лв. 

 (4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 

1. до 400 кг включително – 4 лв. 

2. над 400 кг – 6 лв. 

 (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 55 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 110 лв. 

 (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална 

маса се определя в размер 11 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 

 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя  

 

Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача 

за ремарке 

Допустима 

максимална маса на 

състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за 

регистрация на 

влекача (в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 

повече от 

по-малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 8 28  

 18 20 28 64 

 20 22 64  147 

 22 25 190 342 

 25 26 342 600 

 26 28 342 600 

 28 29 331 399 



 29 31 399 655 

 31 33 655 909 

 33 38 909 1381 

 38 - 1007 1369 

Б) с три и 

повече оси 
36 38 640 888 

 38 40 888 1228 

 40 - 1228 1817 

  

(8) Данъкът за специализирани строителни машини, автокранове, 

специализирани ремаркета и други специални автомобили, без тролейбусите, е в 

размер от 50 лв. 

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 

тона е в размер 100 лв. 

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв. 

2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв. 

3. над 37 kW – 10 лв. 

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв. 

(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 50 лв. 

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 

определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 

окачването, както следва:  

 

Брой оси на 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 30 61 

 13 14 61 168 

 14 15 168 237 

 15 - 237 536 

Б) с три оси 15 17 61 106 

 17 19 106 217 

 19 21 217 282 

 21 23 282 434 

 23 - 434 675 

В) с четири оси 23 25 282 286 

 25 27 286 446 

 27 29 446 708 

 29 - 708 1050 

 

 става:  



 Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 

мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 

производство в размери, съгласно чл.1 от Приложение 5. В зависимост от годината 

на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от 

Закона за местните данъци и такси. 

 (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили се определя в размери, съгласно 

чл. 2 от Приложение 5. 

 (3) Данъкът за мотопеди и  за мотоциклети се определя в размери, съгласно чл. 

3 от  Приложение 5.  

 (4) Данъкът за триколка се определя в размери, съгласно чл. 4 от Приложение 

5. 

      (5) Данъкът за автобуси се определя в размери, съгласно чл. 5 от Приложение 

5. 

      (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т. технически допустима максимална 

маса се определя в размери, съгласно чл. 6 от Приложение 5.  

      (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в размери, 

съгласно чл. 7 от Приложение 5. 

 (8) Данъкът за специализирани строителни машини, автокранове, 

специализирани ремаркета и други специални автомобили, без тролейбусите се 

определя в размери, съгласно чл. 8 от Приложение 5.  

 (9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 

тона  се определя  в размери, съгласно чл. 9 от Приложение 5.   

 (10) Данъкът за трактори се определя в размери, съгласно чл. 10 от 

Приложение 5. 

 (11) Данъкът за други самоходни машини се определяв размери, съгласно чл. 

11 от Приложение 5.  

 (12) Данъкът за моторни шейни се определя  в размер, съгласно чл. 12 от 

Приложение 5.  

 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 

определя, съгласно чл. 13 от Приложение 5.  

 

 бил:  

 Чл.42. Данъкът за плавателните средства се определя в размер, както следва:  

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските 

пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води 

без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за 

всеки започнат бруто тон; 

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в 

регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки 

започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.10 лв. за всеки 

започнат бруто тон над 40 бруто тона; 

3. за един джет - в размер 100 лв. 

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20 лв.  за всеки започнат бруто тон; 

5. за скутери - в размер 2.70 лв. за киловат; 

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0.14 лв. за киловат; 

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон максимална 

товароносимост. 

 става:  



 Чл.42. Данъкът за плавателните средства се определя в размери, съгласно чл. 

14 от Приложение 5.  

 бил:  

 Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства се е в размер, 

както следва: 

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за 

вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 

2. за параплан – 12 лв. 

3. за делтаплан – 12 лв. 

4. за мотоделтаплан – 20 лв. 

5. за свободен балон – 30 лв. 

6. за планер – 30 лв. 

 става:  

 Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства се определя в 

размери, съгласно чл. 15 от Приложение 5. 

 бил:  

 Чл. 46. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове:  до 31 

март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата 

година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто. 

 става:  

 Чл. 46. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 

март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На 

предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на 

сто. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или 

заверен от общината документ. 

 

 В РАЗДЕЛ V 

 ПАТЕНТЕН ДАНЪК 

 бил:  

 Чл. 51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности 

поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местни 

данъци и такси. 

 става:  

 Чл. 51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности 

поотделно в размери, съгласно Приложение № 6. 

 бил: 

 Чл. 52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен 

данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто 

намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен 

орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват 

дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година; 

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 

личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от 

посочените в т. 1-36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за 

местни данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за 

съответната дейност; 

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и 

извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, 



заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако 

извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година; 

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на 

Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, 

заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; 

намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е приложено копие 

от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната 

регионална занаятчийска камара. 

 става: 

 Чл. 52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен 

данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто 

намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен 

орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват 

дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година; 

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 

личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 

посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от ЗМДТ, 

заплащат  патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с 

най-висок размер. За извършването на повече от три дейности облекчението не 

се прилага; 

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и 

извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, 

заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако 

извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година; 

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на 

Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, 

заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; 

намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е приложено копие 

от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната 

регионална занаятчийска камара. 

 бил:  

 Чл. 56. Лицата по чл. 48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 

Приложение № 2 към настоящата наредба. На предплатилите за цяла година до 31 

януари на текущата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 става: 

 Чл. 56. Лицата по чл. 48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 

Приложение № 6 към настоящата наредба. На предплатилите за цяла година до 31 

януари на текущата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 

Създават се:  

РАЗДЕЛ VІ /нов/ 

Туристически ДАНЪК 

Чл. 57. /нов/ (1) С туристически данък се облагат нощувките. 

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.  



(3) Данъчно задължените лица внасят данъка в приход на бюджета на общината 

по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на 

Закона за туризма. 

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно 

задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

(5) Данъчно задължените лица подават декларация по образец до 30 януари на 

всяка година за предоставените нощувки през предходната календарна година.  

Чл. 58. /нов/ (1) Размера на данъка се определя за всяка нощувка съобразно  

категорията на средствата за подслон и местата за настаняване, съгласно  

определените размери в приложение № 7. 

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броя на 

предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка в определен в 

приложение № 7. Дължимия данък се внася от данъчно задължените лица до 15 число 

на месеца, следващ месеца , през който са предоставени нощувките. 

(3) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на 

сто от данъка , определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото 

за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета 

на общината по местонахождение на мястото за подслон или мястото за настаняване 

до 1 март на следващата година, независимо дали обектът се използва. Разликата се 

определя по следната формула: 

Р = /РД х ПК х Д х 30/100/ - ДД      където: 

Р е разликата за внасяне 

РД – размерът на данъка определен в Приложение № 7. 

ПК – пълния капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за 

настаняване или туристическа хижа за календарната година. 

Д –брой дни в годината 

ДД – сборът на дължимия данък  по ал. 2 за годината. 

Чл. 59 /нов/ Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по 

чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма. 

 

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

бил: 

§ 3. (1) /изм. с Решение № 28/18.03.2010 г./ За 2010 год. първата вноска на данъка 

върху недвижимите имоти, се внася в срок от 1 март до 30 април, съгласно § 20, ал. 3 

от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение  на 

Закона за местните данъци и такси /ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 

год./ 

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 

на сто. 

става: 

§ 3. /отменя се/ 

 

 Създават се: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

 Чл. 1. Размерът на данъка върху недвижимите имоти за граждани за 

жилищни и нежилищни имоти се определя в размер на 1 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот към 1 януари на годината, за която се дължи. 

 Чл. 2. Размерът на данъка върху недвижимите имоти на предприятия и 



фирми се определя в размер на: 

а/ 1,5 на хиляда върху по високата между отчетната им стойност и данъчната оценка 

на нежилищните недвижими имоти  към 1 януари на годината за която се дължи. 

б/ 1 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти към 1 януари на 

годината за която се дължи. 

     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

      

 Чл. 1.  Размерът на данъка върху наследствата се определя поотделно за всеки 

наследник или заветник, както следва: 

      а/ за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.; 

      б/ за лица, извън посочените в т. 1 – 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

 Чл. 1. При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 32, ал. 2 от ЗМДТ, 

данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на: 

а/ 0.5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 

б/ 3.5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

 Чл. 1. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 1.5 на 

сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на 

имуществото с по-висока стойност. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

 

Чл.1. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 

мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 

производство, както следва: 

1. до 37 kW включително –  0.34 лв. за 1 kW; 

 2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW; 

 3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW; 

 4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW; 

 5. над 110 kW до 149 кW включително – 1.23 лв. за 1 kW; 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 2. Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 

1. товарно ремарке – 5 лв. 

2. къмпинг ремарке - 10 лв. 

Чл. 3. Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв. а за мотоциклети, както 

следва: 

1. до 125 куб. см включително – 12 лв. 

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв. 

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв. 

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв. 

6. над 750 куб. см – 100 лв. 

Чл. 4. Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 



1. до 400 кг включително – 4 лв. 

2. над 400 кг – 6 лв. 

Чл. 5. Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за 

сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 55 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 110 лв. 

Чл. 6. Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима 

максимална маса е в размер 11 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 

Чл. 7. Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в 

зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя 

на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация 

на влекача, както следва: 

 

Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача 

за ремарке 

Допустима 

максимална маса на 

състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за 

регистрация на 

влекача (в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 

повече от 

по-малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 8 28  

 18 20 28 64 

 20 22 64  147 

 22 25 190 342 

 25 26 342 600 

 26 28 342 600 

 28 29 331 399 

 29 31 399 655 

 31 33 655 909 

 33 38 909 1381 

 38 - 1007 1369 

Б) с три и 

повече оси 
36 38 640 888 

 38 40 888 1228 

 40 - 1228 1817 

  

Чл. 8. Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-

помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер 

от 50 лв. 

Чл. 9. Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, 

специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с 

товароподемност над 40 тона  е в размер  100 лв. 

Чл. 10. Данъкът за трактори е в размери, както следва: 



1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв. 

2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв. 

3. над 37 kW – 10 лв. 

Чл. 11. Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв. 

Чл. 12.  Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7 

по Закона за движението по пътищата е в размер 50 лв. 

Чл.13. Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 

12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида 

на окачването, както следва: 

 

Брой оси на 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 30 61 

 13 14 61 168 

 14 15 168 237 

 15 - 237 536 

Б) с три оси 15 17 61 106 

 17 19 106 217 

 19 21 217 282 

 21 23 282 434 

 23 - 434 675 

В) с четири оси 23 25 282 286 

 25 27 286 446 

 27 29 446 708 

 29 - 708 1050 

 

Чл. 14. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва: 

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските 

пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води 

без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за 

всеки започнат бруто тон; 

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в 

регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки 

започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.10 лв. за всеки 

започнат бруто тон над 40 бруто тона; 

3. за един джет - в размер 100 лв. 

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20 лв.  за всеки започнат бруто тон; 

5. за скутери - в размер 2.70 лв. за киловат; 

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0.14 лв. за киловат; 

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон 

максимална товароносимост. 

Чл. 15. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, 

както следва: 



1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за 

вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 

2. за параплан – 12 лв. 

3. за делтаплан – 12 лв. 

4. за мотоделтаплан – 20 лв. 

5. за свободен балон – 30 лв. 

6. за планер – 30 лв 

 

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

 

Патентни дейности     

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се 

определя в - за стая      според местонахождението на обекта: 

1 и 2 звезди 
200 лв. за Габрово и 25 лв. за останалите населени 

места 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за 

консумация, включително на открити площи, или за обект, според 

местонахождението на обекта: 

а) ресторанти: 

1—2 звезди 15 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

3 звезди  30 лв. за Габрово и 6 лв. за останалите населени места 

б) заведения за бързо обслужване: 

1—2 звезди 10 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

 3 звезди 20 лв. за Габрово и 3 лв. за останалите населени места 

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 

1—2 звезди 10 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

3 звезди 20 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

г) кафе-сладкарници 

1—2 звезди 10 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

3 звезди 30 лв. за Габрово и 3 лв. за останалите населени места 

д) барове: 

—    дневни: 

2 звезди 30 лв. за Габрово и 3 лв. за останалите населени места 

3 звезди 
52 лв. за Габрово и 10 лв. за останалите населени 

места 

— нощни: 

2 звезди 
 

39 лв. за Габрово и 5 лв. за останалите населени места 

3 звезди 
65 лв. за Габрово и 20 лв. за останалите населени 

места 

е) бюфети, каравани и 

павилиони — за обект:  

300 лв. за Габрово и 75 лв. за останалите населени 

места 



3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се 

определя в размер на 10 лв. за Габрово и 2 лв. останалите населени места  за 1 кв. 

м нетна търговска площ, според местонахождението на обекта.  

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за Габрово и 5 лв 

за останалите населени места за 1 брой място за паркиране според 

местонахождението на обекта. 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на 360 лв. за Габрово и 50 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта.    

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в 

размер на 390 лв. за Габрово и 40 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта.   

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се 

определя в размер на 1000 лв. за Габрово и 500 лв останалите населени места, 

според местонахождението на обекта:  

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за 

Габрово и 40 лв. за останалите населени маста, според местонахождението на 

обекта. 

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на 480 лв. за 

Габрово и 100 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта.  

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът 

се определя в размер на 390 лв. за Габрово и 60 лв. за останалите населени места, 

за работно място, според местонахождението на обекта: 

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 427 

лв. за Габрово и 180 лв. за останалите населени места, на брой устройство, според 

местонахождението на обекта. 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер 

на  450 лв. за Габрово и 130 лв. за останалите населени места, за работно място, 
според местонахождението на обекта. 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на 260 лв. за Габрово и 60 

лв. за останалите населени места, за работно място, според местонахождението на 

обекта. 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на 180 лв. за Габрово и 

60 лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 360 лв. за Габрово и 180 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя 

в размер на 650 лв. за Габрово и 190 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта:  

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по 

техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се 

определя в размер на 1000 лв. за Габрово и 280 лв. за останалите населени места, 

според местонахождението на обекта. 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в 

размер на 260 лв. за Габрово и 100 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта. 

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на 325 лв. за Габрово и 100 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта: 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, 



климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 

462 лв. за Габрово и 47 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта. 

21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем — 

данъкът се определя в размер на 1800 лв. за гр. Габрово и 300 лв. за останалите 

населени места, според местонахождението на обекта. 

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на 5200 лв. за гр. 

Габрово и 3000 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта. 

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 1300 лв. за 

Габрово и 500 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта. 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер 

на 4550 лв. за Габрово и 2000 лв. за останалите населени места,  според 

местонахождението на обекта. 

25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на 600 лв. за Габрово и 

200 лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 

недвижими имоти — данъкът се определя в размер на 700 лв. за Габрово и 100 лв. 

за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на 290 лв. 

за Габрово и 150 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта. 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, 

ремонт на шевни машини — данъкът се определя в размер на 122 лв. за Габрово и 

50 лв. за останалите населени места,  според местонахождението на обекта. 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, 

коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на 85 лв. за Габрово и 50 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на 18200 лв. за Габрово и 3000 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — 

данъкът се определя в размер на 120 лв. за Габрово и 30 лв. за останалите населени 

места, според местонахождението на обекта. 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника 

(копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в 

размер на 900 лв. за Габрово и 300 лв. за останалите населени места,  според 

местонахождението на обекта. 

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой 

съоръжения според местонахождението на обекта, както следва: 

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или 

жетон, размера на данъка за брой съоръжение е 171 лв. за Габрово и 100 лв. за 

останалите населени места. 

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, 

минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 22 лв. за 

Габрово и 8 лв. за останалите населени места. 

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и билярд — за маса е 

в размер на 104 лв. за Габрово и 40 лв. за останалите населени места.  



34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според 

местонахождението на обекта, както следва: 

за 1 кв.м.  – 3.50 лв. за Габрово и 1.50 лв. за останалите населени места 

и за един фитнес уред -   715 лв. за Габрово и 300 лв. за останалите населени места. 

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 325 лв. 

за Габрово и 133 лв. за останалите населени места, на брой съоръжения според 

местонахождението на обекта: 

36. Мелничарски услуги: 

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен 

сантиметър от дължината на млевната линия. 

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.  

37. Услуги с атрактивен характер: 

а) корабчета 750 лв. на брой 

б) лодки 450 лв. на брой 

в) яхти 900 лв. на брой 

г) джетове 900 лв. на брой 

д) влакчета 30 лв. на място 

е) файтони 75 лв. на място 

ж) водни ски, водни планери и 

сърфове, водни колела, включително 

надуваеми, водни увеселения 

150 лв. на брой оборудване 

 

з) зимни ски (включително ски-

екипировка), зимни кънки, 

сноубордове, шейни 

150 лв. на брой оборудване 

 

и) въртележки, виенски колела, 

блъскащи се колички, велосипеди и 

рикши 

150 лв. на място 

 

к) детски колички и моторчета 150 лв. на брой 

л) стрелбища 300 лв. на брой стрелбище 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за 

брой моторно превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, мотоциклети 425 лв. за Габрово и 200 лв. в останалите 

населени места 

б) други МПС 
850 лв. за Габрово и 400 лв. за останалите 

населени места. 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в 

размер на 2000 лв. за брой моторно превозно средство.  

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, 

както следва: 

а) комбайн — 330 лв. 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни       

и самодвижещи се машини —  110 лв. 

в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11 лв.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

 

Средства за подслон и места за настаняване съгласно Закона за туризма: 

 

 І. За средства за подслон и места за настаняване: 

 а/ категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка 

 б/ категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка 

 в/ категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка 

 г/ категория 4 звезди  - 1.00 лв. за нощувка 

 д/ категория 5 звезди  - 1.00 лв. за нощувка 

 

 ІІ. За туристически хижи: 

 а/ категория 1 еделвайс - 0.20 лв. 

 б/ категория 2 еделвайса – 0.30 лв. 

 в/ категория 3 еделвайса – 0.40 лв. 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 4 

27.01.2011 г. 

 

Кандидатстване на Община Габрово с проект пред Фонд „Социално 

подпомагане”, относно финансиране на социалната услуга в общността -  „Център 

за социална рехабилитация и интеграция”/ЦСРИ/ за деца от аутистичния спектър 
 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие на Община Габрово да кандидатства пред Фонд „Социално 

подпомагане” към МТСП с проектно предложение за финансиране за срок от 3 /три/ 

месеца в периода м. февруари – м. април 2011 г. на Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца до 18 годишна възраст с проблеми от 

аутистичния спектър, с капацитет 20 места. 

 2. Община Габрово да участва със собствен финансов принос в размер на 10 % 

от стойността на проекта, но не-повече от 1 500 лв.  

 3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 

действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 5 

27.01.2011 г. 

 

Финансиране създаването и дейността на психотерапевтична група за подпомагане на 

двойки с репродуктивни проблеми от община Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 В бюджета за 2011 година на Община Габрово да бъдат заложени финансови 

средства в размер на 5 000 лв. за подпомагане дейността на фондация „Искам бебе” с 

психотерапевтична група за двойки с репродуктивни проблеми и реализиране  на 

дейността й на територията на Община Габрово в продължение на 6 последователни 

месеца през 2011 година. 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 6 

27.01.2011 г. 

 

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за закупуване на 

медикаменти и консумативи  на хемодиализно  болни на територията на Община 

Габрово през 2011 г. 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

  

 В бюджета за 2011 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови 

средства – 25 000 лева за медикаменти и консумативи на хемодиализно болни 

живущи на територията на гр. Габрово. 

       
                   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 7 

27.01.2011 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово             

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

община Габрово както следва: 

 

 ГЛАВА ПЪРВА 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1 в Чл. 2, ал. 1 се отменя т. 7  

 ГЛАВА ВТОРА 

 МЕСТНИ ТАКСИ 

 РАЗДЕЛ І  

 ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

§ 2 Чл. 13 се изменя така: 

 Чл. 13. Таксата се заплаща от данъчно задължените лица по чл.11 от ЗМДТ. 

§3 в Чл. 14, ал. 1, т. 3 се изменя така: 

 Чл. 14. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи за: 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 71а и чл. 71 е от Закона за управление на отпадъците. 

§4 в Чл. 16, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 

 Чл. 16.(1) Таксата се заплаща в сроковете по ЗМДТ за заплащане на данъка 

върху недвижимите имоти. 

 (2) На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

РАЗДЕЛ ІV 

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА 

§5 Чл. 29 се отменя 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 8 

27.01.2011 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци през 2009 и 

2010 г. на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ 

четене. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци през 2009 и 2010 г. на територията на Община Габрово, 

съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ както следва: 

 

§ 1. Заглавието се изменения, както следва: 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 2 И 3 ОТ 

ЗМДТ 

 

В Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 2. Чл. 2 се допълва като се създава нова точка 7, със следния текст: 

Туристически данък 

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения: 

Местните данъци се заплащат в брой в касите на Община Габрово, Дирекция 

“Местни данъци и такси”, ул. Райчо Каролев № 4 или безкасово по сметка на Община 

Габрово с IBAN номер BG58STSA93008460754400 в Банка ДСК – АД Габрово – BIC 

– STSABGSF по следните кодове за плащане: 441400 – патентен данък, 442100 - 

данък върху недвижими имоти,  442200 – данък върху наследствата, 442300 – данък 

върху превозните средства, 442500 – данък при придобиване на имущества по 

дарение и възмезден начин, 442800 – туристически данък, 443400 – други данъци, 

446500 – глоби и 448007 – административни услуги МДТ.  

§ 4. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения: 

Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на 

Гражданския процесуален кодекс. 

 

Глава втора 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ 

Раздел І 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:  

ал. 4 се отменя. 

§ 6. В чл. 8, правят следните изменения и допълнения: 

1. ал. 2 се изменя, както следва: 

Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен 

имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него. 

2. Създава се нова алинея 5, със следния текст: 



За имот държавна или общинска собственост данъчно задължено е лицето на 

което имотът е предоставен за управление. 

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. ал. 1 се изменя, както следва: 

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 1март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. 

2. ал. 2 се изменя, както следва: 

На предплатилите от 01.03. до 30.04. за цялата година се прави отстъпка от 5 на 

сто. 

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя, както следва: 

Размерът на данъка върху недвижимите имоти за граждани за жилищни и 

нежилищни имоти се определя в размер, определен  по Приложение 1. 

2. ал. 2 се изменя, както следва: 

Размерът на данъка върху недвижимите имоти на предприятия и фирми се 

определя в размер, определен по Приложение 1.  

§ 9. В чл. 17се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя, както следва: 

Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата 

между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от 

Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната им оценка 

съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

2. ал. 2 се изменя, както следва: 

Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на 

ползване на предприятие, е по високата между отчетната им стойност по баланса на 

собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните 

данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 

от Закона за местните данъци и такси. 

§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения: 

(в сила от 1.07.2011 г., съгласно ЗИД на ЗМДТ ДВ бр. 98 от 14.12.2010 г.)  

Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна 

декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. За жилищните и 

нежилищните имоти, върху които има право на собственост, съответно им е учредено 

ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по реда и 

сроковете по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ, в която посочват вида на имота, точното му 

местонахождение, отчетната стойност и други обстоятелства имащи значение за 

определяне на данъка. 

 

В РАЗДЕЛ ІІ 

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 

§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения: 

Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник в размерите по 

Приложение 2. 

 

В РАЗДЕЛ ІІІ 

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО  ДАРЕНИЕ И ПО      

ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН 

§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя, както следва: 



При дарение на имущество, както и в случаите по чл.32, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 

имущество в размери, съгласно Приложение 3. 

2. ал. 2 се изменя, както следва: 

При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя  в размер, 

съгласно Приложение 4. 

  

В РАЗДЕЛ ІV 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

§ 13. В чл. 41, се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя, както следва: 

За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 

двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство в 

размери, съгласно чл.1 от Приложение 5. В зависимост от годината на производство 

данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните 

данъци и такси. 

2. ал. 2 се изменя, както следва: 

Данъкът за ремаркета на леки автомобили се определя в размери, съгласно чл. 2 

от Приложение 5. 

3. ал. 3 се изменя, както следва: 

Данъкът за мотопеди и  за мотоциклети се определя в размери, съгласно чл. 3 от  

Приложение 5.  

4. ал. 4 се изменя, както следва: 

Данъкът за триколка се определя в размери, съгласно чл. 4 от Приложение 5. 

5. ал. 5 се изменя, както следва: 

Данъкът за автобуси се определя в размери , съгласно чл. 5 от Приложение 5. 

6. ал. 6 се изменя, както следва: 

Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса 

се определя в размери, съгласно чл. 6 от Приложение 5.  

7. ал. 7 се изменя, както следва: 

Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в размери, съгласно 

чл. 7 от Приложение 5. 

8. ал. 8 се изменя, както следва: 

Данъкът за специализирани строителни машини, автокранове, специализирани 

ремаркета и други специални автомобили, без тролейбусите се определя в размери, 

съгласно чл. 8 от Приложение 5.  

9. ал. 9 се изменя, както следва: 

Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 

тона  се определя  в размери, съгласно чл. 9 от Приложение 5.   

10. ал. 10 се изменя, както следва: 

Данъкът за трактори се определя в размери, съгласно чл. 10 от Приложение 5. 

11. ал. 11 се изменя, както следва: 

Данъкът за други самоходни машини се определяв размери, съгласно чл. 11 от 

Приложение 5.  

12. ал. 12 се изменя, както следва: 

Данъкът за моторни шейни се определя  в размер, съгласно чл. 12 от 

Приложение 5.  

13. ал. 13 се изменя, както следва: 



Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 

определя, съгласно чл. 13 от Приложение 5.  

§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения: 

Данъкът за плавателните средства се определя в размери,  съгласно чл. 14 от 

Приложение 5.  

§ 15. В чл. 43 се правят следните изменения: 

Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства се определя в размери, 

съгласно чл. 15 от Приложение 5. 

§ 16. В чл. 46, ал. 1 се правят следните изменения: 

Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 

юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1март до 

30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. Заплащането на данъка се 

удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ. 

 

В РАЗДЕЛ V 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 

§ 17. В чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения: 

Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно в 

размери, съгласно Приложение № 6. 

§ 18. В чл. 52, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения: 

Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 

личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 

посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от ЗМДТ, 

заплащат патентния данък  само за тази дейност, за която определеният данък е с най-

висок размер. За извършването на повече от три дейности облекчението не се 

прилага; 

§ 19. В чл. 56 се правят следните изменения: 

Лицата по чл. 48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 

Приложение № 6 към настоящата наредба. На предплатилите за цяла година до 31 

януари на текущата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 

§ 20. Създава се:  
 

РАЗДЕЛ VІ /нов/ 

Туристически данък 

§ 21. Създава се нов чл. 57 със следния текст: 

(1) С туристически данък се облагат нощувките. 

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.  

(3) Данъчно задължените лица внасят данъка в приход на бюджета на общината 

по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на 

Закона за туризма. 

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно 

задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

(5) Данъчно задължените лица подават декларация по образец до 30 януари на 

всяка година за предоставените нощувки през предходната календарна година.  

§ 22. Създава се нов чл. 58 със следния текст: 

(1) Размера на данъка се определя за всяка нощувка съобразно  категорията на 

средствата за подслон и местата за настаняване, съгласно  определените размери в 

приложение № 7. 



(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броя на 

предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка в определен в 

приложение № 7. Дължимия данък се внася от данъчно задължените лица до 15 число 

на месеца, следващ месеца , през който са предоставени нощувките. 

(3) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на 

сто от данъка , определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото 

за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета 

на общината по местонахождение на мястото за подслон или мястото за настаняване 

до 1 март на следващата година, независимо дали обектът се използва. Разликата се 

определя по следната формула: 

Р = /РД х ПК х Д х 30/100/ - ДД      където: 

Р е разликата за внасяне 

РД – размерът на данъка определен в Приложение № 7. 

ПК – пълния капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за 

настаняване или туристическа хижа за календарната година. 

Д –брой дни в годината 

ДД – сборът на дължимия данък  по ал. 2 за годината. 

§ 23. Създава се нов чл. 59 със следния текст: 

Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 

от Закона за туризма. 

 

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 24. § 3. се отменя.  

§ 25. Създава се ПРИЛОЖЕНИЕ № 1,  със следния текст: 

Чл. 1. Размерът на данъка върху недвижимите имоти за граждани за жилищни 

и нежилищни имоти се определя в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот към 1 януари на годината, за която се дължи. 

Чл. 2. Размерът на данъка върху недвижимите имоти на предприятия и фирми 

се определя в размер на: 

а/ 1,5 на хиляда върху по високата между отчетната им стойност и данъчната 

оценка на нежилищните недвижими имоти  към 1 януари на годината за която се 

дължи. 

б/ 1 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти към 1 януари на 

годината за която се дължи. 

§ 26. Създава се ПРИЛОЖЕНИЕ № 2,  със следния текст: 

Чл. 1. Размерът на данъка върху наследствата се определя поотделно за всеки 

наследник или заветник, както следва: 

а/ за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 

лв.; 

б/ за лица, извън посочените в т. 1 – 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 

лв. 

§ 27. Създава се ПРИЛОЖЕНИЕ № 3,  със следния текст: 

Чл. 1. При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 32, ал. 2 от ЗМДТ, 

данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на: 

а/ 0.5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 

б/ 3.5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 



§ 28. Създава се ПРИЛОЖЕНИЕ № 4,  със следния текст: 

Чл. 1. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 1.5 на сто 

върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на 

имуществото с по-висока стойност. 

§ 29. Създава се ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,  със следния текст: 

Чл.1. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 

мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 

производство, както следва: 

1. до 37 kW включително –  0.34 лв. за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW до 149 кW включително – 1.23 лв. за 1 kW; 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 2. Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 

1. товарно ремарке – 5 лв. 

2. къмпинг ремарке - 10 лв. 

Чл. 3. Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв. а за мотоциклети, както следва: 

1. до 125 куб. см включително – 12 лв. 

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв. 

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв. 

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв. 

6. над 750 куб. см – 100 лв. 

Чл. 4. Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 

1. до 400 кг включително – 4 лв. 

2. над 400 кг – 6 лв. 

Чл. 5. Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за 

сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 55 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 110 лв. 

Чл. 6. Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима 

максимална маса е в размер 11 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 

Чл. 7. Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост 

от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и 

вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, 

както следва: 

Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача 

за ремарке 

Допустима 

максимална маса на 

състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за 

регистрация на 

влекача (в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 

повече от 

по-малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 



А) с две оси - 18 8 28  

 18 20 28 64 

 20 22 64  147 

 22 25 190 342 

 25 26 342 600 

 26 28 342 600 

 28 29 331 399 

 29 31 399 655 

 31 33 655 909 

 33 38 909 1381 

 38 - 1007 1369 

Б) с три и 

повече оси 
36 38 640 888 

 38 40 888 1228 

 40 - 1228 1817 

  

Чл. 8. Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-

помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер 

от 50 лв. 

Чл. 9. Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 

тона  е в размер  100 лв. 

Чл. 10. Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв. 

2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв. 

3. над 37 kW – 10 лв. 

Чл. 11. Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв. 

Чл. 12.  Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7 по 

Закона за движението по пътищата е в размер 50 лв. 

Чл. 13. Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. 

се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 

окачването, както следва: 

 

Брой оси на 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 30 61 

 13 14 61 168 

 14 15 168 237 

 15 - 237 536 

Б) с три оси 15 17 61 106 

 17 19 106 217 

 19 21 217 282 



 21 23 282 434 

 23 - 434 675 

В) с четири оси 23 25 282 286 

 25 27 286 446 

 27 29 446 708 

 29 - 708 1050 

 

Чл.14. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва: 

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските 

пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води 

без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за 

всеки започнат бруто тон; 

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в 

регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки 

започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.10 лв. за всеки 

започнат бруто тон над 40 бруто тона; 

3. за един джет - в размер 100 лв. 

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20 лв.  за всеки започнат бруто тон; 

5. за скутери - в размер 2.70 лв. за киловат; 

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0.14 лв. за киловат; 

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон 

максимална товароносимост. 

Чл. 15. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както 

следва: 

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за 

вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 

2. за параплан – 12 лв. 

3. за делтаплан – 12 лв. 

4. за мотоделтаплан – 20 лв. 

5. за свободен балон – 30 лв. 

6. за планер – 30 лв. 

 

§ 30. Създава се ПРИЛОЖЕНИЕ № 6,  със следния текст: 

 

Патентни дейности     

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се 

определя в - за стая      според местонахождението на обекта: 

1 и 2 звезди 200 лв. за Габрово и 25 лв. за останалите населени места 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за 

консумация, включително на открити площи, или за обект, според 

местонахождението на обекта: 

а) ресторанти: 

1—2 звезди 15 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

3 звезди  30 лв. за Габрово и 6 лв. за останалите населени места 

б) заведения за бързо обслужване: 

1—2 звезди 10 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

 3 звезди 20 лв. за Габрово и 3 лв. за останалите населени места 

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 

1—2 звезди 10 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 



3 звезди 20 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

г) кафе-сладкарници 

1—2 звезди 10 лв. за Габрово и 2 лв. за останалите населени места 

3 звезди 30 лв. за Габрово и 3 лв. за останалите населени места 

д) барове: 

—    дневни: 

2 звезди 30 лв. за Габрово и 3 лв. за останалите населени места 

3 звезди 52 лв. за Габрово и 10 лв. за останалите населени места 

— нощни: 

2 звезди 
39 лв. за Габрово и 5 лв. за останалите населени места 

3 звезди 65 лв. за Габрово и 20 лв. за останалите населени места 

е) бюфети, каравани и 

павилиони — за 

обект:  

300 лв. за Габрово и 75 лв. за останалите населени места 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се 

определя в размер на 10 лв. за Габрово и 2 лв. останалите населени места  за 1 кв. 

м нетна търговска площ, според местонахождението на обекта.  

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за Габрово и 5 лв 

за останалите населени места за 1 брой място за паркиране според 

местонахождението на обекта. 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на 360 лв. за Габрово и 50 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта.    

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в 

размер на 390 лв. за Габрово и 40 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта.   

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се 

определя в размер на 1000 лв. за Габрово и 500 лв останалите населени места, 

според местонахождението на обекта:  

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за 

Габрово и 40 лв. за останалите населени маста, според местонахождението на 

обекта. 

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на 480 лв. за 

Габрово и 100 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта.  

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът 

се определя в размер на 390 лв. за Габрово и 60 лв. за останалите населени места, 

за работно място, според местонахождението на обекта: 

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 427 

лв. за Габрово и 180 лв. за останалите населени места, на брой устройство, според 

местонахождението на обекта. 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер 

на  450 лв. за Габрово и 130 лв. за останалите населени места, за работно място, 
според местонахождението на обекта. 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на 260 лв. за Габрово и 60 

лв. за останалите населени места, за работно място, според местонахождението на 

обекта. 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на 180 лв. за Габрово и 

60 лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 360 лв. за Габрово и 180 



лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя 

в размер на 650 лв. за Габрово и 190 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта:  

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по 

техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се 

определя в размер на 1000 лв. за Габрово и 280 лв. за останалите населени места, 

според местонахождението на обекта. 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в 

размер на 260 лв. за Габрово и 100 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта. 

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на 325 лв. за Габрово и 100 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта: 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, 

климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 

462 лв. за Габрово и 47 лв. за останалите населени места, според 

местонахождението на обекта. 

21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем — 

данъкът се определя в размер на 1800 лв. за гр. Габрво и 300 лв. за останалите 

населени места, според местонахождението на обекта. 

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на 5200 лв. за гр. 

Габрово и 3000 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта. 

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 1300 лв. за 

Габрово и 500 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта. 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер 

на 4550 лв. за Габрово и 2000 лв. за останалите населени места,  според 

местонахождението на обекта. 

25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на 600 лв. за Габрово и 

200 лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 

недвижими имоти — данъкът се определя в размер на 700 лв. за Габрово и 100 лв. 

за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на 290 лв. 

за Габрово и 150 лв. за останалите населени места, според местонахождението на 

обекта. 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, 

ремонт на шевни машини — данъкът се определя в размер на 122 лв. за Габрово и 

50 лв. за останалите населени места,  според местонахождението на обекта. 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, 

коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на 85 лв. за Габрово и 50 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на 18200 лв. за Габрово и 3000 

лв. за останалите населени места, според местонахождението на обекта. 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — 

данъкът се определя в размер на 120 лв. за Габрово и 30 лв. за останалите населени 

места, според местонахождението на обекта. 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника 



(копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в 

размер на 900 лв. за Габрово и 300 лв. за останалите населени места,  според 

местонахождението на обекта. 

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой 

съоръжения според местонахождението на обекта, както следва: 

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или 

жетон, размера на данъка за брой съоръжение е 171 лв. за Габрово и 100 лв. за 

останалите населени места. 

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, 

минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 22 лв. за 

Габрово и 8 лв. за останалите населени места. 

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и билярд — за маса е 

в размер на 104 лв. за Габрово и 40 лв. за останалите населени места.  

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според 

местонахождението на обекта, както следва: 

     за 1 кв.м.  – 3.50 лв. за Габрово и 1.50 лв. за останалите населени места 

и за един фитнес уред          -   715 лв. за Габрово и 300 лв. за останалите населени 

места. 

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 325 лв. 

за Габрово и 133 лв. за останалите населени места, на брой съоръжения според 

местонахождението на обекта: 

36. Мелничарски услуги: 

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен 

сантиметър от дължината на млевната линия. 

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.  

37. Услуги с атрактивен характер: 

а) корабчета 750 лв. на брой 

б) лодки 450 лв. на брой 

в) яхти 900 лв. на брой 

г) джетове 900 лв. на брой 

д) влакчета 30 лв. на място 

е) файтони 75 лв. на място 

ж) водни ски, водни планери и 

сърфове, водни колела, включително 

надуваеми, водни увеселения 

150 лв. на брой оборудване 

 

з) зимни ски (включително ски-

екипировка), зимни кънки, 

сноубордове, шейни 

150 лв. на брой оборудване 

 

и) въртележки, виенски колела, 

блъскащи се колички, велосипеди и 

рикши 

150 лв. на място 

к) детски колички и моторчета 150 лв. на брой 

л) стрелбища 300 лв. на брой стрелбище 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за 

брой моторно превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, мотоциклети 425 лв. за Габрово и 200 лв. в останалите 

       населени места 

б) други МПС 850 лв. за Габрово и 400 лв. за останалите 

      населени места. 



39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в 

размер на 2000 лв. за брой моторно превозно средство.  

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, 

както следва: 

а) комбайн — 330 лв. 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и 

самодвижещи се машини —  110 лв. 

в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11 лв.  

 

§ 31. Създава се ПРИЛОЖЕНИЕ № 7,  със следния текст: 

 

Средства за подслон и места за настаняване съгласно Закона за туризма: 

І. За средства за подслон и места за настаняване: 

а/ категория 1 звезда – 0.40 лв. за нощувка 

б/ категория 2 звезди – 0.50 лв. за нощувка 

в/ категория 3 звезди – 0.50 лв. за нощувка 

г/ категория 4 звезди  - 0.60 лв. за нощувка 

д/ категория 5 звезди  - 0.60 лв. за нощувка 

 

ІІ. За туристически хижи: 

а/ категория 1 еделвайс - 0.20 лв. 

б/ категория 2 еделвайса – 0.20 лв. 

в/ категория 3 еделвайса – 0.20 лв. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 9 

27.01.2011 г. 

 

Кандидатстване на Община Габрово с проект: “Изграждане и функциониране на 

областен информационен център в Община Габрово” 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение: 

Изграждане и функциониране на областен Информационен център в Община 

Габрово. 

 2. Дава съгласие за: 

o кандидатстване с проекта; 

o предоставяне за безвъзмездно ползване за целите на проекта за период от 

5 (пет) години на помещения, с полезна площ от 95,97 кв.м., разположени на 

партерния етаж, западното крило на Административната сграда на Община Габрово, 

публична общинска собственост, намираща се на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане 

№ 3, където да се обособят зала за провеждане на информационни събития, офис и 

сервизни помещения; 

o осъществяване ремонт на помещенията.  

 3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 

действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 10 

27.01.2011 г. 

 

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на 

терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” – ЕООД, живущи 

на територията на Община Габрово за 2011 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

  

 1. В бюджета за 2011 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови 

средства в размер на 40 000 лв. за индивидуална помощ на лица, отговарящи на 

критериите  с Решение № 34/26.02.2009 г. на Общински съвет Габрово за ползване на 

услугите в Регионален Хоспис. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Габрово със Заповед да определя 

отпускането на индивидуална помощ, на лицата насочени за ползване на услугите, в 

рамките на средствата по т. 1  от настоящото решение. 
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 11 

27.01.2011 г. 

 

Правилник за финансиране на проекти в областта на културата от бюджета на 

Община Габрово 

   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:   

 

 1. Приема правилник за финансиране на проекти в областта на културата от 

бюджета на Община Габрово.  

 2. Задължава Кмета на общината, да предприеме необходимите действия за 

прилагането му. 

 

Приложение: Правилник за финансиране на проекти в областта на културата от  

    бюджета на Община Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 12 

27.01.2011 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на 

територията на Община Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема на второ четене изменение и допълнение в Наредба № 10 за 

притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Габрово: 

 

Става:  
Чл.6. (1) Собственици, чиито кучета са навършили 6 - седмична възраст са 

длъжни да ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарно 

медицинска практика за издаване на паспорт, поставяне на трайна маркировка – 

татуиран на едното ухо идентификационен номер или електронен чип, ваксинация и 

обезпаразитяване; 

 

 Става:  

 Чл. 11. Забранява се: 

а) притежаването и отглеждането на куче в общите и прилежащите части на 

сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на 

адреса, удостоверено с решение или протокол от Общото събрание;  

б) допускането на кучета в магазини и сгради с обществено предназначение;  

в) превозването на кучета в обществен транспорт – по изключение се допуска, 

само  в транспортна клетка;  

г) преминаването и престоя на кучета на детски площадки, градини, ясли и 

училищни дворове, спортни площадки и терени;  

 д) допускането на свободно движещи се кучета на обществени места без 

придружител, ако в обекта не е разпоредено друго;  

е) свободното пускане на кучета извън разрешените и обозначени за целта  

места ;  

ж) отглеждането на кучета в избени, тавански помещения, открити тераси и 

балкони на нееднофамилни жилищни сгради, сметоразтоварища, общински жилища, 

подблокови или около блока пространства, както и в неоградени частни имоти. 

з) отглеждането на кучета в помещения и постройки долепени или в 

непосредствена близост до съседни жилищни сгради, без изричното писмено съгласие 

на съседите. 

и) притежаването и отглеждането на куче навършило шест месечна възраст, без 

същото да е трайно маркирано с татуиран идентификационен номер на едното ухо 

или с поставен електронен чип.  

к) Разходката на агресивните кучета и на кучета от породите: кавказка овчарка, 

българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, 

ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, 

питбул и стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав без 

нашийник, повод и намордник.  

 

 Става:  

 Чл. 17.(1) За нарушаване на забраните посочени в чл. 11 б.”г”, б.”д”, б.”е”, и 

б.”к” от Наредбата на нарушителите се налага глоба в размер от 500 до  5000 лв., а за 



еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 2000 до 

50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се 

упражнява определена професия или дейност.   

(2) /отм. с Решение № 202/26.07.2007 г./  

(3) За всички останали нарушения на Наредбата на нарушителите се налага 

глоба в размер от 50 до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - 

имуществени санкции в размер от 1000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение и 

временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.   

 

 Създава се: § 1а – Преходни и заключителни разпоредби: 

 Забраните по чл. 11, т. „а” – „в” на настоящата наредба не се отнасят за кучета 

водачи, придружаващи хора с увреждания съгласно чл. 38, т. 3 от Закона за 

интеграция на хора с увреждания. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 13 

27.01.2011 г. 

 

Прекратяване на договор за възлагане управлението на “Общински пазари” ЕООД  от 

29.10.2008 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за 

упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Прекратява Договора за възлагане на управлението на “Общински пазари” 

ЕООД, сключен на 29.10.2008 г. с Николай Йорданов Петков по право, считано от 

23.11.2010 г. 

 2. Задължава кмета на Община Габрово до 30.04.2011 г. да внесе в Общински 

съвет - Габрово, одитен доклад за “Общински пазари” ЕООД.  

 3. Не освобождава от отговорност Николай Йорданов Петков до следващо 

решение на Общински съвет - Габрово, след разглеждането на одитен доклад. 

 

Приложение: Копие от решение № 64/15.06.2010. по гр.д. 22/2010г. по описа на 

    Габровски окръжен съд. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 14 

27.01.2011 г. 

 

Провеждане  конкурс за избор на управител на „Благоустрояване” ЕООД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 15 от 

НРУСОЧКТД на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Управителят на „Благоустрояване” ЕООД да бъде определен чрез пряк избор от 

Общински съвет. 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 15 

27.01.2011 г. 

 

Провеждане на конкурс за избор на управител на „Общински пътнически транспорт” 

ЕООД 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 15 от 

НРУСОЧКТД на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Управителят на „Общински пътнически транспорт” ЕООД да бъде определен 

чрез пряк избор от Общински съвет. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 16 

27.01.2011 г. 

 

Удължаване срока на договора за управление на “Спомагателни дейности в 

социалната сфера” ЕООД 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от 

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Удължава срока на Договора за възлагане управлението на  “СДСС” ЕООД 

на Петър Петров до 31.12.2011 год. 

2. Възлага на Кмета на Община Габрово да подпише анекс /допълнително 

споразумение/ за удължаване срока на договора с настоящия управител. 

 

 

 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 17 

27.01.2011 г. 

 

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2010 година  и приемане на Програма за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост  през 2011 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и 10 от Закона за 

общинската собственост, чл. 2а ал. 2 и 3 от НРПУРОИ и във връзка с чл. 66а от ЗОС и 

чл. 85, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2010 година. 

2. Приема Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост  през 2011 г.  

 

Приложения: 1. Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 

                  разпореждане с общинска собственост за 2010 година  

   2. Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска  

       собственост  през 2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 18 

27.01.2011 г. 

 

1. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на 

община Габрово през 2010 г. 

2. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община 

Габрово през 2011 г. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от ЗТ, Общински съвет  

Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на Програма за развитие на туризма на 

територията на община Габрово през 2010 г. 

2. Приема Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово 

през 2011 г. 

 

Приложение:1. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на 

       територията на община Габрово през 2010 г 

  2. Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово  

       през 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 19 

27.01.2011 г. 

 

Приемане на инвестиционна програма на „Общински пътнически транспорт” ЕООД 

Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5 от 

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема инвестиционната програма на „Общински пътнически транспорт” 

ЕООД гр. Габрово за 2011 год. 

 

Приложение: Инвестиционна програма 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 20 

27.01.2011 г. 

 

Изпълнение Решенията на Общински съвет – град Габрово, приети в периода  

01 юли 2010 г. – 31 декември 2010 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема представения отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет 

– Габрово, приети в периода от 01 юли 2010 година  до 31 декември 2010 година. 

 

Приложение: Отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет – Габрово, 

    приети в периода от 01 юли 2010 година  до 31 декември 2010 година 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 21 

27.01.2011 г. 

 

Приемане на Общинска стратегия за социално включване на Община Габрово за 

периода 2011 – 2016 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от 

Закона за социалното подпомагане, чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Приема Стратегия за социално включване на Община Габрово 2011-2016 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Габрово ежегодно да представя в Общински 

съвет Габрово отчет за изпълнението на стратегията.  

 

Приложение: Общинска стратегия за социално включване на Община Габрово  

   2011-2016 г.    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 22 

27.01.2011 г. 

 

Реализиране на програма „Здрави деца в здрави семейства” - детска компонента на 

програма СИНДИ на територията на Община Габрово 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Приема Програма „Здрави деца в здрави семейства” и финансов план за 

изпълнение на фаза 1 през  2011 г. 

 2. В бюджета за 2011 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови 

средства  в размер на 4 900 лв. за подпомагане реализацията на планираните дейности 

за 2011 г. по програма „Здрави деца в здрави семейства” в Община Габрово, като  

предоставя на сдружение с нестопанска цел „Обществена коалиция за здраве –

Габрово”за изпълнение на програмата. 

 3. Задължава Кмета на Община Габрово в срок до м .януари 2012 г. да 

предостави информация за изпълнение на програмата. 

   

Приложение: 1. Програма „Здрави деца в здрави семейства” и финансов план за  

        изпълнение на фаза 1 през  2011 г. 

    2. Финансов план за дейностите по програма „Здрави деца в здрави 

        семейства” 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 23 

27.01.2011 г. 

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска 

собственост, представляващ паркомясто в общински гараж на ул.”Станционна” 9 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска 

собственост и чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

  

 1. Предоставя на Министерство на правосъдието, ГД ”Изпълнение на 

наказанията”, ОС „Изпълнение на наказанията” - Габрово за безвъзмездно управление 

за срок от 5 години част от имот – публична общинска собственост с АОС № 

254/10.02.1997 г., представляващ паркомясто № 2 в общински гараж на ул. 

”Станционна”9, гр. Габрово, за паркиране на 1 брой служебен  автомобил.  

 2. Задължава  Кмета в едномесечен срок от получаване на решението да издаде 

заповед, в които се определят всички необходими действия по управлението на 

предоставения имот, както и заплащането на всички консумативни разходи по 

ползването. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 24 

27.01.2011 г. 

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска 

собственост, представляващ паркомясто в общински гараж на ул.”Станционна” 9 

  

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска 

собственост и чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

  

 1. Предоставя на Окръжен съд - Габрово за безвъзмездно управление за срок от 

5 години част от имот – публична общинска собственост с АОС № 254/10.02.1997 г., 

представляващ паркомясто № 10 в общински гараж на ул. ”Станционна” 9, гр. 

Габрово, за паркиране на  1 брой служебен  автомобил  

 2.Задължава  Кмета в едномесечен срок от получаване на решението да издаде 

заповед, в които се определят всички необходими действия по управлението на 

предоставения имот, както и заплащането на всички консумативни разходи по 

ползването. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 25 

27.01.2011 г. 

 

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на 

собствениците 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, 

точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо № 

РД-07-1679/16.11.2010 и РД-07-1828/28.12.2010, на Общинска служба „Земеделие”, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

                                                    

  Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти 

по землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

съгласно протокол номер 1/29.12.2008: 

 

1. землище Балани 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на 

решение по 

чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

площ 

030012 2263/10.02.1992 64/10.01.1993 030043 1.200 030042 0.973 

 

2. землище Гъбене 

 
Данни 

от 

протоко

л 1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразу 

ван имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 

076066 

016013 

016014 

Г215/06.01.1992 

М051/25.09.1991 

М060/10.10.1991 

6219/02.11.2010 

4008/02.08.1999 

4008/02.08.1999 

076102 

016013 

016014 

5.000 

1.423 

1.424 

076101 

- 

- 

0.536 

- 

- 

 

3. землище Габрово 

 
Данни от 

протокол 1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по чл. 

19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразу 

ван имот. №|  

площ Новообразуван

и имоти по 

чл.19 от ЗСПЗЗ 

Площ 

14218.71.13 

 

 

14218.71.13 

70456/01.11.2010 

 

 

1185/09.12.1991 

Делбен 

протокол от 

30.07.1958 

6213/20.09.2010 

14218.206.58 

 

 

14218.71.501 

1.352 

 

 

0.500 

         -  

 

 

14218.71.13 

    - 

 

 

1.856 

 



4. землище Враниловци 

Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразу

ван имот. 

№|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 

026182 ВА448/21.10.1991 1924/13.06.1995 026206 1.592 026205 11.041 

 

5. землище Здравковец 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообразу

ван имот. 

№|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 

059018 З-180/09.01.1992 1654/02.03.1995 059025 14.400 059024 7.948 

 

6. землище Лесичарка 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообра

зуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 

005050 

005003 

005095 

005050 

Ь229/17.10.1991 

Ь1633/28.05.1992 

1520/03.01.1995 

2376/19.03.1996 

005112 

005113 

005115 

005111 

2.758 

1.200 

1.000 

2.000 

005111 

005114 

005116 

- 

2.000 

5.277 

4.027 

- 

 

7. землище Враниловци 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообра

зуван 

имот. №|  

площ Новообразу

вани имоти 

по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

037056 В0802/05.12.1991 1924/13.06.1995 037056 3.078 - - 

 

8. землище Козирог 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообразу

ван имот. 

№|  

площ Новообразу

вани имоти 

по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

059040 К140/02.12.1991 3970/01.06.1999 059052 1.620 059051 0.803 

 

 

 



9. землище Донино 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообразу

ван имот. 

№|  

площ Новообразу

вани имоти 

по чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

025024 Ь548/18.05.1992 6154/12.11.2009 025043 1.400 25044 0.819 

 

10. землище Палаузово 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новооб

разуван 

имот. 

№|  

площ Новообраз

увани 

имоти по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

14218.20

0.104 

14218.19

8.126 

1634/15.01.1992 6193/24.06.2010 14218.2

00.104 

14218.1

98.126 

4.325 

5.267 

- 

- 

- 

- 

 

11. землище Смирненски 
Данни от 

протокол 1 

                    Данни за собственика            остатък 

имот по чл. 

19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразува

н имот. №|  

площ Новообразува

ни имоти по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

14218.320.220 

14218.320.252 

14218.320.344 

4434/01.06.1992 100/11.02.1993 14218.320.220 

14218.320.252 

14218.320.389 

0.566 

4.225 

2.400 

- 

- 

14218.320.390 

- 

- 

0.676 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ № 26 

27.01.2011 г. 

 

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 

2001” - Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. 

Радецка №18 

 

   

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 5 и 6 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 

2001” – Габрово, върху  част от имот – частна общинска собственост, разположена на 

третия етаж срещу стълбищната площадка, в сградата на ул. Радецка № 18, актувана с 

АОС 657/29.04.1999 г., представляващ две самостоятелни помещения /отляво и 

дясно/, свързани с фоайе, с обща площ 47,80 кв.м., за срок до 31.12.2011 г. 

 2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от 1 месец след влизане в сила  

на настоящото решение да предприеме действия по издаване на заповед и сключване 

на договор.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 27 

27.01.2011 г. 

 

Откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга с 

предмет: „Хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти – общинска 

собственост в пакет, състоящ се от:     

1. Къща на композиторите ,т.н.Къща „Гана Кадиева”, НКЦ 1539/64 и Стопански   

постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64 - с. Боженци, АОС № 711/07.05.2007 г. 

2. Къща „баба Ана”, т.н. Къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64 – с. Боженци 

АОС № 1671/19.04.2005 г. 

3. Почивна база /Къща № 5/, т.н.Къща „Иванца Бончева” – с. Боженци АОС № 

766/4.10.2000 г. 

4. Боженско ханче, т.н. Ханче Старата община, НКЦ 1493/64 –с. Боженци”,  

АОС № 762/13.10.2000 г. 

 

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

местната администрация, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 

38 от същия закон, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Открива процедура за предоставяне на концесия за обект публична 

общинска собственост с предмет на изпълнение на услуга „хотелиерски и 

ресторантьорски услуги в обекти общинска собственост в пакет, състоящ се от 

две къщи със стопански постройки и ханче - недвижими културни ценности и 

почивна база, находящи се в с. Боженци, общ. Габрово.  

  

 1. Обект и предмет на концесията 
 Обект на концесията 

Обект на концесията за услуга по смисъла на чл. 2, ал. 3, т. 2 от Закона за 

концесиите /ЗК/, са недвижими културни ценности, публична общинска 

собственост в пакет,  състоящ се от:     

1. Къща на композиторите, т.н. Къща „Гана Кадиева”, НКЦ 1539/64 – на два 

етажа, частично със сутерен ЗП 87,40 кв.м и Стопански постройки „Гана Кадиева” 

НКЦ 1540/64, представляващи сграда на един етаж, със сутерен и навес ЗП 51,60 

кв.м.; сграда на един етаж с навес  ЗП 42,00 кв.м.; сграда на един етаж ЗП 26,20 кв.м.; 

външна тоалетна ЗП 10,00 кв.м. находящи се в УПИ ХI-59 от кв. 4 по плана на с. 

Боженци, с площ 1038 кв.м, АОС № 711/07.05.2007 г.;  

 2. Къща „баба Ана”, т.н. Къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64 - двуетажна, 

състояща се от масивен приземен етаж ЗП 71,40 кв.м., паянтов етаж ЗП 76,80 кв.м. с 

пристройка на един етаж ЗП 20,20 кв. м., находящи се в УПИ I-198 от кв. 21 по плана 

на с. Боженци,с площ 354 кв.м, АОС № 1671/19.04.2005 г.; 

 3. Почивна база /Къща № 5/, т.н. Къща „Иванца Бончева” - сграда на два 

етажа и сутерен ЗП 109,20 кв.м. и част на един етаж със ЗП 29,70 кв.м., масивна 

сграда на един етаж със ЗП 35,40 кв.м., находящи се в УПИ III -176, кв. 13 по плана на 

с. Боженци с площ 3930 кв.м., АОС № 766/24.10.2000 г.; 

 4. Боженско ханче, т.н. Ханче Старата община, НКЦ 1493/64 – сграда на един 

етаж, частично на маза, със ЗП 90 кв.м., външни тоалетни ЗП 14,70 кв.м., находящи се 

в УПИ IV -166, кв.17 по плана на с. Боженци с площ 200 кв.м., АОС № 762/13.10.2000 

г., 

 Предмет на концесията  



 Предмет на концесията по чл. 2, ал. 3, т. 2 от Закона за концесиите, е  

управлението на услуга от обществен интерес - „Хотелиерски и ресторантьорски 

услуги в застроени недвижими имоти – публична общинска собственост, на риск на 

концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да 

експлоатира услугата по смисъла на чл. 4 от Закона за концесиите без да получава 

компенсация. 

 В допълнение към основния предмет на концесията се включва: извършването 

на частични строителни и монтажни работи, необходими за частична рехабилитация 

и ремонт на обекта на концесията, свързани с техническите изисквания за 

консервация, реставрация и адаптация на сградите – недвижими културни ценности, 

след съгласуване по реда на Закона за културното наследство, като рискът от 

осъществяването на тези дейности тежи върху концесионера. Обектите следва да 

бъдат реставрирани, консервирани и адаптирани, ремонтирани и благоустроени от 

концесионера със собствени средства с (или без) участието на подизпълнители. 

 2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията. 

 Стопанската експлоатация на сградите и терените ще се реализира чрез 

предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги. 

 3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 

принадлежности: 

 Концесионната територия обхваща застроени недвижими имоти – публична 

общинска собственост, находящи се на територията на историческия и архитектурен 

резерват „Село Боженци”, обявен с решение на ДКСА № 115 от 1964 г. (ДВ, бр. 

8/1964 г.), представляващи: 

*УПИ ХІ-59 в кв. 4 по плана на с. Боженци, общ. Габрово, целият с площ 1 038 кв.м, 

заедно с построените в този имот: сграда на два етажа, частично на сутерен със ЗП 

87,40 кв.м-къща „Гана Кадиева”, недвижими културна ценност 1539/64; сграда на 

един етаж със сутерен и навес със ЗП 51,60 кв.м; сграда на един етаж с навес със ЗП 

42,00 кв.м; сграда на един етаж със ЗП 26,20 кв.м; външна тоалетна със ЗП 10,00 кв.м 

- стопански постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64. За имота е съставен акт за 

публична общинска собственост № 711/07.05.2007 г.; 

*УПИ I-198 от кв. 21 по плана на с. Боженци, общ. Габрово, целият с площ 354 кв.м, 

заедно с построените в този имот: сграда, състояща се от приземен етаж с площ 71,40 

кв.м и масивен етаж с площ 76,80 кв.м; пристройка на един етаж с площ 20,20 кв.м. 

къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64. За имота е съставен акт за публична общинска 

собственост № 1671/19.04.2005 г.; 

*УПИ III -176, кв. 13 по плана на с. Боженци, общ. Габрово, целият с площ 3 930 кв.м, 

заедно с построените в този имот: почивна база - сграда на два етажа и сутерен ЗП 

109,20 кв.м. и част на един етаж със ЗП 29,70 кв.м., масивна сграда на един етаж със 

ЗП 35,40 кв.м - почивна база /Къща № 5/, т.н. къща „Иванца Бончева”. За имота е 

съставен акт за публична общинска собственост № 766/24.10.2000 г.; 

*УПИ IV -166, кв. 17 по плана на с. Боженци, целият с площ 200 кв.м, заедно с 

построените в този имот: сграда на един етаж, частично на маза със ЗП 90 кв.м., 

сграда външни тоалетни ЗП 14,70 кв.м – Боженско ханче, НКЦ 1493/64. За имота е 

съставен акт за публична общинска собственост № 762/13.10.2000 г. 

 Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията, 

включително и върху принадлежностите. 

 Прилежаща инфраструктура: съвкупността от технически съоръжения и 

линейни мрежи на транспорта, водоснабдяването, канализацията и 

енергоснабдяването, изградени около и в имота, не са включени към обекта на 



концесията. От значение за осъществяването на правата на концесионера във връзка с 

прилежащата инфраструктура, е единствено присъединяването на обектите към 

градската ВиК и електрическа мрежа. Районът около обекта на концесията е 

благоустроен и има изградена техническа инфраструктура. 

     4. Срок на концесията - 15 години. 

    5. Начална дата на концесията – датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

 6. Условия за осъществяване на концесията – извършването на 

задължителните ремонтни дейности по консервация, реставрация и адаптацията на 

обекта на концесията, съгласно Техническите изисквания.  

 7.Основни права и задължения по концесионния договор: 

    7.1. Права и задължения на концедента: 

 7.1.1. Концедентът има право: 

- да получава договореното концесионно плащане в сроковете и при условията, 

описани в концесионния договор; 

- да контролира изпълнението на задълженията по договора, като за целта има право 

на достъп до обектите и на информация за осъществяваните дейности; 

- да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него 

задължения, както и условията на предоставената концесия; 

- да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени 

вреди от концесионера; 

- да иска изменение на договора, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен 

се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и 

задълженията на двете страни; 

- да получи обезщетение в размер на едногодишно концесионно плащане в случай на 

предсрочно прекратяване на договора едностранно от концесионера или по негова 

вина. 

 7.1.2. Концедентът се задължава: 

- да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно 

действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор; 

- да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни 

програми и работен проект; 

- да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на 

дейностите, съставляващи съдържанието на концесионното право на експлоатация в 

обекта на концесия; 

- да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, 

включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните 

актове за това. 

 7.2. Права и задължения на концесионера 

 7.2.1 Концесионерът има право: 

- да експлоатира, управлява и поддържа обекта на концесията (без да получава 

компенсации); 

- да ползва по време на договора предоставения му обект на концесията за дейностите 

и услугите, визирани в договора; 

- да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез 

експлоатация на обекта, предмет на концесията; 

- да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот инженерна 

инфраструктура; 

- да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е 

бил сключен, се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие 



между правата и задълженията на двете страни; 

-да възстанови обекта на концесията след случаи на непреодолима сила; 

- при последващо възникване на опасност за околната среда, човешкото здраве или 

обществения ред да бъде своевременно уведомяван от страна на концедента, 

респективно да получи констатациите от компетентния орган, установил наличието 

на тези обстоятелства;  

- да сключва договори с подизпълнители за осъществяване предмета на концесията, 

без да може да им прехвърля правата и задълженията си /при изрично съгласие от 

концедента/; 

 7.2.2. Концесионерът се задължава: 

-да изготви инвестиционни проекти за извършването на задължителните ремонтни 

дейности по консервация, реставрация и адаптация на сградите, съобразени с  

Техническите изисквания за консервация, реставрация и адаптация /Приложение 1/ и 

да ги съгласува с Община Габрово и органите по чл. 84 ЗКН; 

-да извърши със свои средства и на свой риск необходимите СМР по предварително 

одобрените от община Габрово проекти, съобразени със Закона за културното 

наследство; 

 - да спазва нормативните изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

човешкото здраве и обществения ред; 

- да финансира отстраняването на нанесените в резултат от дейността му щети на 

околната среда; 

-да предоставя възможност и осигурява условия за извършване на текущ контрол от 

страна на концедента по изпълнение на договора, вкл. за ползването на обекта по 

предназначение; 

- да полага грижа на добър стопанин за обекта на концесията и да поддържа обекта на 

концесия, в състояние, годно за експлоатацията му; 

-да изготвя и представя ежегодно за съгласуване с концедента инвестиционна 

програма, като срокът за представяне е до 30 септември на предходната година. За 

първата година, срокът за представяне е 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на 

концесионния договор. След съгласуването й с концедента програмата става 

неразделна част от договора. Концедентът е длъжен да изпълнява задълженията, 

произтичащи от инвестиционната програма в посочените срокове с грижата на добър 

търговец; 

-за наложителни ремонтни работи и извършване на необходими подобрения във 

връзка със стопанската експлоатация на обекта, невключени в инвестиционната 

програма, концесионерът следва своевременно да извести концедента и да изиска 

предварителното му съгласие за реализирането им.  

За извършените подобрения се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от 

концесионера и концедента или надлежно упълномощени техни представители; 

-при прекратяване на концесионния договор, след изтичане на определения срок или 

предсрочно, да предаде обекта в състояние, годно за ползване и отговарящо на 

нормативните изисквания за безопасност и за опазване на околната среда; 

-концесионерът е длъжен да получава, подновява или удължава необходимите 

разрешения, свързани с предмета на концесията /ако се налагат такива/; 

-да спазва условията за контрол върху дейността в обекта и да поддържа в изправност 

техническото му състояние и съоръженията към него съгласно изискванията на 

Гражданска защита и с оглед опазване на околната среда; 

- да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта 

на концесията; 



- да предава на концедента доклади и информация относно изпълнението на договора, 

в съответствие предвидените в него изисквания на концедента; 

- да води и съхранява документацията и информацията за дейностите по концесията, 

като след прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да 

предаде цялата информация на концедента и да не предоставя достъп до нея на трети 

лица, освен с изричното съгласие на концедента; 

- да обезпечи както организационно-технически, така и финансово, отстраняването на 

нанесените при изграждането и/или разширяването, и/или реконструкцията, и/или 

рехабилитацията, както и експлоатацията на обекта на концесията екологични щети; 

- да извършва концесионни плащания в размер, срокове и при условията, описани в 

концесионния договор; 

- да заплати гаранции по вид и размер, определени от концедента; 

- да изготвя и съгласува с концедента всички необходими или свързани с 

изграждането и функционирането на обекта на концесията инженерни и технически 

проекти и техните актуализации, екологически и инвестиционни програми и други; 

- да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи 

опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред; 

- да не се разпорежда и обременява обекта на концесията и свързаните с нея права, в 

това число да ги отдава под аренда, наем или да внася ползуването им в дружества, в 

това число и граждански с трети лица; 

- да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други 

действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или да застрашат 

обекта на договора; 

- да използува обекта на концесията само за посоченото в договора предназначение и 

изчерпателно посочените дейности, като извършването на каквато и да е друга 

дейност, неупомената в договора, да става само след изменението му по взаимно 

съгласие на страните; 

- да дава достъп до имота на длъжностни лица или оправомощени от концедента 

лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена 

полза или за защита на обществения ред и сигурност; 

- при настъпване на извънредни обстоятелства да търпи временното използуване на 

концесионната площ от трети лица, поименно посочени от концедента, без право на 

обезщетение за това; 

- да изготви план за управление на опазването на единичните недвижими културни 

ценности, съобразно плана за управление на груповата недвижима културна ценност 

и режимите за опазване на културно-историческото наследство на територията на 

село Боженци  и процедирането му по реда на Закона за културното наследство; 

- да полага необходимите грижи за опазването, съхранение и поддържане в добро 

състояние на недвижимите културни ценности, обект на концесията, при спазване на 

разпоредбите на Закона за културното наследство; 

- да поддържа чистотата на обектите, дървесната и тревиста растителност в границите 

на концесионната територия; 

- да не изгражда трайни съоръжения върху предоставената му земя, които не са 

предвидени в инвестиционната програма; 

- да не допуска действия от трети лица и да не предявява претенции за обезщетение по 

време на форсмажорни обстоятелства; 

- да предостави на концедента след изтичане срока на договора подобренията в обекта 

безвъзмездно. 

- да не възпрепятства ползването на външните тоалетни за обществени нужди 



 8. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 

подизпълнители 

  Концедентът не поставя ограничения. 

         9. Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на трети 

лица от концесионера.  
 Концесионерът може да предоставя дейности по експлоатацията и 

поддържането на обекта на концесия на подизпълнители, след писмено съгласуване с 

кмета на общината. 

 10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 

концесионния договор: 

*Определя гаранция за изпълнение на задължения по договора за концесия в размер 

на 100 % от годишната концесионна вноска, която да бъде внесена от концесионера в 

срок до датата на подписване на договора, като начина на внасяне се определя в 

концесионния договор.  

 Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор.  

 При прекратяване на концесионния договор от страна на концесионера по 

негова вина, гаранцията остава в полза на концедента.  

 При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на 

концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера. 

*Определя гаранция под формата на Запис на заповед за 13 200лв., гарантиращ 

заплащането на годишното концесионно плащане за първата година, представена до 

датата на подписване на концесионния договор. При извършване на плащането, 

концедентът връща на концесионера записа на заповед. 

*Определя гаранция за обезпечаване на задължението за изпълнение на 

инвестиционната програма – 5% от стойността на съгласуваните с концедента 

инвестиционни разходи за годината на изпълнение на инвестиционната програма; 

гаранцията се внася в 30-дневен срок от сключване на концесионния договор, като 

начина на внасяне се определя в самия концесионен договор;  

 След получаване на разрешение за ползване на обекта, концесионерът получава 

обратно внесената гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната 

програма. 

 11.Условия и форма за извършване на концесионното плащане 
*Еднократно парично концесионно плащане е платимо от концесионера в 10-дневен срок 

от подписването на концесионния договор в размер на...... лв., съгласно Офертата на 

Концесионера, но не по – малко от 13 200 /тринадесет хиляди и двеста/ лева без ДДС. 

*Периодично/годишно/ парично концесионно плащане 

 През първата и втората инвестиционна година – не се дължи /период за 

проектиране, ремонт, реставрация, консервация  и адаптация на обекта на 

концесията/. От третата година от договора - в размер на 56,80% от получения 

финансов резултат преди данъчно облагане, но не по-малко от актуализираното 

еднократно концесионно плащане, дължимо както следва: 

  първа вноска  -     до 31.05. на текущата година 

 втора вноска  -     до 30.11. на текущата година 

 Актуализирането се извършва всяка година с инфлационния индекс за 

предходната година, определен от НСИ.  

 За следващите години на концесията периодичните парични концесионни 

плащания се определят с договора за концесия сключен с концесионера, на основание 

на получения финансов резултат от обекта на концесията преди данъчно облагане, но не 

по-малко от актуализираното концесионно плащане, определено в настоящото решение. 



 При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на законовата 

лихва, изчислена върху годишното концесионно плащане или неплатения остатък. 

 Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път или в касата на 

общината срещу фактура. 

 12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната не се предвиждат. 

 13. Концесионерът е длъжен при извършването на ремонтно-

възстановителните дейности в обекта на концесията и при управлението и 

поддържането им да се съобразява с Техническите изисквания за консервация, 

реставрация и адаптация на обектите и да спазва действащата нормативна уредба, 

свързана с опазването на защитените територии, на недвижимите културни ценности, 

околната среда, на човешкото здраве, на обществения ред, включително действащите 

наредби, приети от Общински съвет и заповеди на Кмета на общината. 

 14. Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 

 15. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са 

нормативно определени не се предвиждат. 

 16. Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде 

определен чрез открита процедура. 

 17.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест: 

 *Срок за проектиране и извършване на ремонтно-възстановителните и 

адаптационни дейности, но не по-дълъг от 24 месеца – с относителна тежест 30 на 

сто. 

 *Инвестиционно предложение с относителна тежест 20 на сто,  

включващо най-малко: 

 а)инвестиционна програма с разчетена инвестиция в направления, съгласно 

документацията за участие, в размер не по-малък от 280 000 лв. за първите две 

години /преходен период/ от срока на концесията . 

 б) инвестиционно предложение по програми, включващо разходи по 

програми: социална програма, план за преходния период, програма за оперативна 

дейност и поддръжка, организационно управленски план, програма за безопасност  

и сигурност, екологична програма. 

 *Предложение за еднократно концесионно плащане с относителна тежест 

20 на сто. 

 *Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на 

предоставяната обществена услуга, което се доказва чрез опит в организацията на 

хотелиерски и ресторантьорски услуги и/или дейности идентични или сходни с 

дейности, които допринасят за подобряване обслужването на населението и 

квалифициран състав – с относителна тежест 30 на сто. 

Критерии за формиране на комплексната оценка на офертите и тяхната 

относителна тежест:  

 

Формула за оценка 

 

К= К1+К2+К3+К4 

Където 

К1 - Срок за проектиране и изграждане на обекта, но не по-дълъг от 24 месеца – 

30 точки. 
На предложението с най-кратък срок за проектиране, съгласуване и 

извършване на ремонтно-реставрационните работи се поставят максимален брой 



точки. Останалите предложения получават точки, пропорционални на предлагания 

размер, отнесени към това в офертата с най-кратък срок. На участник предложил по-

дълъг период /от 24 месеца/ се присъждат 0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула:  

К1 = (Срмин / Сpу) х 30,  

където:  

Срмин – е най-краткия офериран срок за изпълнение от участниците, 

Сру – е офериран срок за изпълнение на конкретен участник в месеци 

 К2 – Стойност на инвестиционните предложения - 20 точки, която включва : 

           К2А - инвестиционните разходи за частични строителни и монтажни работи по 

консервация, реставрация и адаптацията на обекта на концесията – задължителни 

съгласно Техническите изисквания за консервация, реставрация и адаптация 

/Приложение 1/, в т.ч.: изготвяне на технически паспорти на сградите, изготвяне и 

съгласуване на инвестиционни проекти за реставрация и адаптация, процедирани по 

реда на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство; 

извършване на консервационно - реставрационни, ремонтни и благоустройствени 

дейности; изготвяне на план за управление на опазването на единичните недвижими 

културни ценности по реда на Закона за културното наследство, промяна на 

отреждането на имота от жилищна за обществено-обслужваща дейност; промяна 

предназначението и преустройство на сградите на основното и допълващото 

застрояване – доказва се с предварителни количествени и стойностни сметки, 

съгласно представен проект – концепция, прединвестиционно проучване, гаранции за 

изпълнението и в срок – 10 точки. 

На предложението с най-ниска стойност на инвестиционните разходи за изграждане 

на обекта се поставят максимален брой точки. Ако размерът на предвижданата 

инвестиция от участник е под определената сума от 280 000 лв., то същият 

получава 0 точки за посочения критерий К2А. 

 Изчисляването се извършва по следната формула: 

 К2А = (Цмин / Цу) х 10 

 където 

 Цмин е най-ниския размер на оферирана цена за изграждане на обекта на 

концесията в процедурата 

 Цу е оферираният размер на инвестицията на конкретния участник в лева. 

 *К2Б – инвестиционни разходи по програми, включващо: социална програма,   

план за преходния период, програма за оперативна дейност и поддръжка,    

организационно управленски план, програма за безопасност и сигурност, 

екологична програма и др. – 10 точки. 

          К2Б = (РИРП у/ РИРП макс) х 10 

където  

 РИРП у – размер на инвестиционните разходи по програми от участника 

 РИРП макс – най-високото предложение за размера на инвестиционните 

разходи по програми. 

 К2 = К2А + К2Б 
 К3 – Размер на еднократното концесионно плащане  – 20 точки  

На предложението с най-висок размер на еднократното концесионно плащане се 

поставят максимален брой точки. Ако размерът на предложението на еднократно 

концесионно плащане е под определената сума от 13 200 лв., то същото получава 

0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К3 = (РКП у/ РКП макс) х 20 



където  

РКПу – размер на концесионно плащане предлагано от участника 

РКПмакс – най-високото предложено плащане. 

 К4 – Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на 

предоставяната обществена услуга – хотелиерски и ресторантьорски услуги на 

територията на АИР Боженци, което се доказва чрез опит в организацията на 

хотелиерски и ресторантьорски услуги и/или дейности идентични или сходни с 

дейности, които допринасят за подобряване обслужването на населението и 

квалифициран състав – максимум 30 точки,  

като оценката се формира на база на предоставени доказателства за извършвана от 

участника хотелиерска и ресторантьорска дейност  и професионалната квалификация 

на екипа. 

 Изчисляването се извършва по следните критерии: 

1.За наличие на опит /реализирани договори / 

На предложението с най-продължителна в години сходна дейност 10 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К4А = (Г у/ Г макс) х 10,  

където  

Гу – опит в дейността на участника в години  

Гмакс – най-дългия в години опит на участник. 

- при липса на опит – 0 точки. 

2. За най-голям обем на сключените договори и реализирана печалба от 

ресторантьорска и хотелиерска дейност и/или дейности идентични или сходни с 

дейности, които допринсят за подобряване обслужването на населението се 

присъждат максимум 20 точки, като: 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К4Б = (П у/ П макс) х 20 

където  

Пу – размер на реализираната печалба от участника 

Пмакс – най-високата реализирана печалба на участник. 

- при непредставяне на доказателства– 0 точки. 

К4 = К4А + К4Б        

 18.Размер и начин на плащане на депозит за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия в размер на 1300 лева, платим по сметка на Община 

Габрово – IBAN BG52STSA93003305016910 при банка „ДСК” ЕАД, BIC код 

STSABGSF, или банкова гаранция със срок на валидност до подписване на 

концесионен договор. 

 19. Критерии за подбор, съгласно Закона за концесиите (ЗК) и документи 

за доказване съответствия с тях: 

 19.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност: 

 Изисквания: 

 19.1.1. притежаването на опит участника през последните 5 календарни години, 

преди датата на подаване на офертата в : 

 а) хотелиерска и ресторантьорска дейност и/или 

 б) дейности идентични или сходни с дейности, които допринасят за 

подобряване обслужването на населението. 

В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на 

критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност" следва да отговаря 

поне един от участниците в обединението. 

 Изискуеми документи: 



 Доказателства за опит в извършването на стопанските дейности по 19.1.1 - 

описание на опита на участника  /кратка анотация/, придружено  с референции / 

минимум три/ 

 19.2.Икономическо и финансово състояние: 

 Изисквания: 

 19.2.1 регистриран основен капитал на участника не по-малко от 50 000лв. 

 19.2.2.балансова и/или пазарна стойност на активите на участника не по-малко 

от 150 000 лв, която се удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната 

пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители; 

 19.2.3.приходи за поне една от последните 3 години, преди датата на подаване 

на офертата в размер на не по-малко от 200 000 лв. – представят се годишни 

финансови отчети на участника за последните три години. 

В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице на 

критерия "Икономическо и финансово състояние" следва да отговаря поне един от 

участниците в обединението. 

Изискуеми документи: 

 а) заверени от представляващия дружеството копия на годишни финансови 

отчети за последните 3 години, доказващи изискванията по т. 19.2.2 и т. 19.2.3 и/или 

пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители, доказваща изискванията по 

19.2.2;  

 б) Декларация за регистрация  по Закона за Търговския регистър и единният 

идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние на участника. 

 В случай, че участник доказва съответствието си с критерия за подбор 

"Икономическо и финансово състояние", чрез възможностите на трето лице - 

акционер и/или съдружник, включително на участниците в обединението, се 

представят: 

- документите по буква а) и б) от третото лице; 

- доказателства, че участникът ще има на разположение възможностите на трето лице. 

Като доказателства ще бъдат приети всякакви договори и други документи, 

допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които 

по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи:  

са с обвързваща сила; изпълнението им ще даде възможност на участника да използва 

финансовите възможности на третото лице при изпълнение на концесионния договор; 

са относими към конкретния критерий, за доказване съответствието с който се 

прилагат. 

 19.3. Технически възможности и/или професионална квалификация:   

 Изисквания: 

 19.3.1. Притежаването на опит участника през последните 5 календарни 

години, преди датата на подаване на офертата в : 

 а) хотелиерска и ресторантьорска дейност и/или 

 б) дейности идентични или сходни с дейности, които допринасят за 

подобряване обслужването на населението. 

Изискуеми документи: 

 а) декларация, съдържаща списъци на изпълнени и/или изпълнявани за 

последните 5 календарни години договори с предмет, извършването на дейности 

и/или услуги по критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност"; 

декларацията съдържа и основните елементи на договорите: вид и обем на 

осъществяваните дейностите и/или услуги, дата на подписване, възложител, стойност; 

и  



б)списък на техническите и други лица с данни за техния опит и 

професионална квалификация, включително на тези, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, и/или 

в) документи, удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на 

дейностите по концесионния договор. 

 В случай, че участник доказва съответствието си с критерия за подбор 

"Технически възможности и/или професионална квалификация", чрез възможностите 

на трето лице - акционер и/или съдружник, включително на участниците в 

обединението, се представят: 

  -документите по т. а) до т. в) от третото лице; 

 - доказателства, че участникът ще има на разположение възможностите на 

третото лице. Като доказателства ще бъдат приети всякакви договори и други 

документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното 

местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че 

представените документи: са с обвързваща сила; изпълнението им ще даде 

възможност на участника да използва техническите и/или професионалните 

възможности на третото лице при изпълнение на концесионния договор; са относими 

към конкретния критерий, за доказване съответствието с който се прилагат. 

      20.Определя цена на документация за участие в размер на 500 лева без 

включен ДДС. 

        21.Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в случаите, 

предвидени в Закона за концесиите. 

 22.Възлага на Кмета на Община Габрово в 7-дневен срок от приемане на 

настоящото решение с решение да одобри обявление за провеждане на процедурата, 

документация за участие в открита процедура и проект на концесионен договор и 

изпрати обявлението за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" 

и за вписване в Националния концесионен регистър. 

 23.След провеждане на процедурата Кметът на Община Габрово да 

представи пред Общински съвет - Габрово проект за решение за определяне на 

концесионер, придружен с протокола на комисията по провеждане на откритата 

процедура в срок, определен със заповедта за назначаване на комисията, който не 

може да бъде по-дълъг три месеца. 

 

Приложения: 

 1. Приложение 1 - Технически изисквания за консервация, реставрация и 

адаптация, актове за общинска собственост и скици, за всеки един от 4 – те обекта, 

включени в пакета   

 2. Приложение  2   - обосновка на концесията 

 3. Приложение 3 - концесионни анализи – технически, финансово -

икономически, екологичен и правен; 

 4. Приложение 4 - документация за участие /в т.ч. обявление и проект на 

концесионен договор/ 

 5. Приложение 5  - справка за отразяване становища от съгласуване по чл. 16 от 

ППЗК 

 

       

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ № 28 

27.01.2011 г. 

 

Приемане на първо четене изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му общинската 

администрация 

 

 На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема на първо четене изменение и допълнение в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му общинската администрация, както следва:  

 

 В Глава шеста 

 Заседания на Общински съвет 

 

чл.29, ал.3   

Бил:  Пряко предаване на заседания се излъчва след решение на Общинския 

съвет. 

 Става: Пряко предаване на заседания се излъчва директно по интернет, а чрез 

електронните средства за масово осведомяване след изрично решение на Общинския 

съвет. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово да обезпечи  техническата възможност 

за прякото предаване на заседанията по интернет чрез сайта на Община Габрово 
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 29 

27.01.2011 г. 

 

Приемане на второ четене изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му общинската 

администрация 

 

 На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински  съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема на второ четене изменение и допълнение в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му общинската администрация, както следва:  

 

 В Глава шеста 

 Заседания на Общински съвет 

 

чл.29, ал.3   

Става: Пряко предаване на заседания на Общински съвет се излъчва по 

интернет. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок до 31 март да обезпечи  

техническата възможност за прякото предаване на заседанията по интернет чрез сайта 

на Община Габрово 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 30 

27.01.2011 г. 

 

Вземане на Решение за изменеие на Решение № 1/31.01.2008 г. за избор на 

представители на Община Габрово в Общото събрание на РСО „Централна стара 

планина” 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 3 от Устава 

на РСО „Централна стара планина”, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Изменя т. 1 на Свое Решение № 1/31.01.2008 г., както следва: 

БИЛО:  
  Определя за представители на Община Габрово в Общото събрание на 

Регионалното сдружение на общини „Централна стара планина”. 

 Томислав Дончев – Кмет на община Габрово; 

 Валерий Василев – Председател на Общински съвет Габрово; 

 Таня Христова – Общински съветник 

 

 СТАВА:  

 Определя за представители на Община Габрово в Общото събрание на 

Регионалното сдружение на общини „Централна стара планина”. 

 Николай Сираков – Кмет на община Габрово; 

 Валерий Василев – Председател на Общински съвет Габрово; 

 Снежана Сидерова – Общински съветник 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


