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r-H HHKOJIAH 'JJIATAHOB
 
nPE)),C E)),ATEJI 
HA Olill~HHCKHCbBET - KA3AHJIbK 

)l,OKJIA)l, 

110 11.1.9301' npaBII.1HIIKa 3a opraHlnaUIIHTa II fl.CHHOCTra na 0611~llIIcKm. l'I,BCT 

01' nCT1.p HIIKOJlOB KOCCB - 3a KMCT Ha 06mllHa Ka3alUlbK, ollpaBoMolIlCII CI,.','.acIIo 

'3anoBciJ. ~2 413/04.03.2015r. Ha KMcTa Ha 06mllIla KaJaIlJl1,K 

OTHOCHO: lhHeTlelnl5l 11 ()onb.'ITICTlU51 1W Hape()6a ./ll!! 26 1((/ 06U(IITlCldl CbaClIl Ai.!J(I/IIM· lei 

onpC()e.'I51TlemO II mhlllTlucmpupaTlC1710 I/a .HeCml/Ume mUl,'cu u Zrel/II I/O yel.\','/I 1/(/ 1IIC/JilI/lOjITI>II/W 

TlO 06lli/llW K(l1(ITI'I1>h: 

YHAiKAEMH rocnO)),HH 3JIATAHOB, 

MOJI5I no BHeCeHH5I OT MeH LlOKJIajl 06I1U1HCKH5IT CbBeT Lla ce npoH"3IICCC Jitl CJIC;lB<llllOIO 1.:11 

3aCCjlaHHeTO npe3 2015 rOLl. 

MOTIIBII: 

npC;(JlaraMC npoMHHa B 'IJl.I7, aJl.1 II B )),cKJlapaUIIHTa 'la oCB060mLJ,aBaHc 0'1 TaKl'a~a 

CMCTOCb6lfpaHC II CMCTOll3B03BaHC Ha 611TOBIITC OTna)(bUII /np"JIOIKCHIlC N!!4/ 1I0pa;11l 

CJlCJ(HIITC MOTIfBII: 

JJ.onbJII~eHHeTo B 1.jJI.17, an. 1 H B )],eKJIapallH5ITa 3a oCB060)I{)laBaHC OT TaKca '~a CMCTOch611pallc II 

CMeTOI13B01BaHe Ha 6HToBHTe OTnaLlblJ,H IIlpHJIo)l(eHHe N241 cc Ha.nara nopallH IHMCIICIIlITC 

TCKCTOBe B 4JI.71 OT 3M)],T, BJIe3JIH B CHJIa OT 01.01.2014r. H KaCa5lT BCW{KH HMOTH. KOIlTO IIC cc 
nOJI3BaT npe3 115lJIaTa rO)lHHa. 

npC)(JlaraMC npOMHlla B 'IJJ.23 nopa)(11 CJlC)(HIITC MOTIIBII: 

Ilpe3 nOCJICLlHHTe HSl.KOJIKO rojlHHH, B KOHTO ce H3BbpwHxa peLlHIJ,a 1I0Ll06pCIIH5I IIa 110'1111111<1 l)<l'\(l 

.JlaHHllHTe", rp. KaJIoq)ep, cc 3aCHJIH HHTepecbT 0'1 cTpaHa Ha POIJ,HTCJIH H I~CIl<l. B CJIC"lL" HIIC 11<1 

KoeTO npe3 JIeTHII51 nepHoLl Ha 2014 r. 6a3aTa 6e noceTeHa OT 659 Llcila H yqCHlIIlI1. 3a 7-;lIlCIlCII 

npccToH C oCHrypeHa HOlll,yBKa H xpaHeHe 4enlpH nbTH Ha )l,eH BHcceHHTC TaKCII R o6[J~ P<l'3MCP (,1 

CiJ.Ba 1/3 OT HallpaBeHHTe pa3XO).lH (3a xpaHa. BOjla. CJleKTpOeHepIH5I. KOM3HJmpOB"'"111 '1,1 

lIepCOHaJl. nOllJlpb){(Ka H jlpyrH). BbnpeKH qmHaHCOIHfTC eH 3aTpy)l,HeHHH 06UlHlJa [<a~,lIlJrhl\ 

oCHryp5lBa eLlHa Ll06pa Bb3MO)l(HOCT 3a opraHH3HpaH OTLlHX Ha IIHCKH llCIIl1. (h IIOCJIC)lll,1I(1 

npOM5IHa Ha pa3Mepa Ha TaKCHTe 3a nOJI3BaHe Ha n01.jHBH3Ta 6a33 npe3 2009 r. HKOIIOMII'IC(l\m <I 

cHTyallwl He caMO B 06ll1,lIHa Ka3aHJIbK, HO H B CTpaHaTa, ce e npOMeHHJIa npaCTWIlIO. TOB<I 11(1.11<11,1 

H W3BbpWBaHe Ha KOpeKllH5I Ha TaKcaTa. C K05lTO Lla ce nOKpHBaT caMO OCHOBIIHTC palXO/\llm 

xpaHa H HOlll,yBKa. 

fIpe)(JlalaMe npOMHHa B 'IJl.36 nopa)(1f CJle)(IIIITC MOTIIBII: 

06ll1,HHa Ka3aHJIbK KbM HaCT05lIljH5IT MOMeHT H3BbpWBa Ta3H YCJIyra. HO 6C3 3arulaillaHC Bl,IIPCKI1. 

1.je T5I e CBbp3aHa C onpeLleJIeHH pa3XOjlH. 

npC)(JlaraMC Cb3)(aBaHC Ha 110811 TCKCTOBC 8 'IJl.44, aJl.1 II 8 )l,onbJlHIITCJIHII pa'HlOpC/J,UH a.II.1 

II Cb'j)(a8alle lIa 110811 aJl.8 II aJl.9 nopa)(1I CJle!J.IIIITe MOTlIBII: 

C H3MelleHHSl.Ta II jlOnbJIHeHH5ITa B AjlrYHHHiCTpanlBHonpOlleCYaJIHlHl KO/:J,eKC /)],B 27 0'1 25 \1<111'1 

20 14r.! 6eme npHeTa 06ll1,aTa HopManlBHa paMKa 3a BbBe)l(LlaHe Ha KO\1nJIeKCHO al~MHIIHCTpaTl1BIIO 

06CJly)I{BaHc. Cb3LlaBa ce 06ll1,a HopMaTHBHa paMKa 3a BbBC)KjlaH CTO IHl KOMII~ICI\CIIO 

'l-nMJ1Jm1J1J~1?,itT~j}F1Q,JS1QSrJX~~~efj~,.:(f;;)J,':-IfJtllfMFlrl)~~til}R~\1ijt!Q::m<l~PJ4)P<!H~&ylit\~pqtJ,qol(.li)MIU,jlJ(kJ(Ui~()I() 



aAMHHHCTpaTHRHO 06CJly)I<BaHe e 113pa6oTCHa JlCraJ1Ha neqJl1HHI~I151 Ha IIOl15lTl1CTO - OOC.lIY)KB<1I1C. 

npH KOeTO aAMHHHCTpaTHBHala yCJlyra ce 113BbplllBa OT aAMI1HI1CTpaTI1Bll11 OpnU1I1. OT .:nnw, 

OCblJ~CCTB5IBaw,11 ny6J111lJHH <PYHKU,I1I1, HJlH OT opraHH3m~l1l1. npe)],OCTaB5IIl(H 0611~CCTBCIIII :'C'I) III. 

6C'1 :~a C I1e06XOAHMO 3a5lBI1TeJl5lT na npeJlOCTaB5I I1H(POPMal~l151 HJlH l!.OKa'mTC.'ICTBCllll CPC)(CTIJa.W 

KOHTO ca HaJll1u,e naHHI1, cb6HpaHH HJlIl Cb3AaBaHH OT H'313bPWBallll151 ll)!.MI1HHCTpannmaTa YC,;IYI~l 

rn,pUH4eH allMI1HI1CTpaTop Ha llaHHI1, HC3aBI1CHMO LlaJIH TC3H llaHHI1 CC 1I0JUlbP)IGlT /l CJICKTpOlllW 

(!lOpMa I1JlI1 Ha XapTl1eH HOCI1TeJT. CbW,O TaKa HalJHHI1Te 3a LlOCThn H '1<1 IIPC)],OCTUlHIIIC 11<1 YCJ IYI II 

lIa rHlllC H no CJleKTpOHeH fIbT - ce pernaMeHTl1paT KalO pUI3HOnOClaBCIlH Kt\lO C ypC)(CII~1 

Bb'~MO)KHOCT 3a5lBI1TeJl5lT no c06CTBeHa npeu,eIlKU Aa H36epe qlOpMaTa 11 Ha' Il1Ha IJa 'l(l5l1UIBtllIC 11<1 

aJlMHHHCTpaTI1RHaTa yCJ1yra, pa3WI1p5lBaHKI1 Bb'~MO)KHHTe Ha4HHII 3a l(OCT1Jll C OlJlcn j1tn1l111 IIC 10 

lIa KOMyIlI1KUU,HOHHI1TC TCXHOJIOfl1H. BbBe)l(Lla ce 3anbJl)KeHl1e '~a anMHlHfCT\XlTHBIIIIH opnlll ,ra 

oCHrypl1 110 CJly)Ke6eH IIbT u,51JlaTa He06xonHMa HIHllOpMau,H5I 3a npC)],OCTaB5IIIC IH\ HCKaIIaT<1 

YCJlYI'a, U~OM HI e HaJlH4Ha npl1 Hero HJlIl npH )],pyr opraH. CbW,O TaKa ce npenBH)I()J,U Bb'~M())I(IIOCI 

'3a anpecaTa Ha I1H;IHBl1nyaJlHH5I anMHHI1CTpaTHBeH aKT Aa ro nOJlYlJH Ha M5ICTOTO. KbnCTO C '\a5lBCII. 

HJlH Ha nOCOlJeH TOlJCH Mpec, B cJlYlJaii lJe e 3a5lBeHO nOJlYlJaBaHe lJpe'3 J1Huell'Hfpall IIOlIlCIICKII 

onepaTop I1JlI1 no eJ1eKTpOHeH IIbT. 3aKoHbT 3a H3MeHeHHe 11 nOITbJIIICllI1C 11<1 

AJ1MI1HI1CTpaTHBHonpouccyanHH5I KoneKC Hanara 3aAbJl)l(CIIHe Ha a:lMI1HI1CTpaTHBHHTC Opnllll1 !(a 

BbBCll.aT KOMnJlCKCHO aJl,MI1HHCTpaTI1BHO 06CJly)l(BaHe He nO-KbCHO OT C;:J,Ha rOJ~HHa 0'1' BJII1'WIICTO B 

CHJla Ha T0311 3aKOH, KoeTO e npCABHACHO JJ.a C OT nCWI Ha 06HapOJ1BaHCTO My - 25 Mapl 20141. 
Cblll,O TaKa 3a5lBI1TeJl5lT I1Ma npaBO Lla 1136epe HalJHHa, no Koiho na My 6bJ~C IIPC)(OCTaBCII<1 

yCJlyraTa, CnI1HI151 OT KOI1TO e l1'3npaw,aHc lJpe, Jll1UCH3HpaH flOI1lelll'KIf ollcpaTop. OOllllllla 

Ka3aHJ1bK HMa CKJllOlJeH :lOroBOp C ,.6bJlrapCKH flOW,I1" AJJ.. CbrnaCHO KoiiTO 1l.0CTaBKuTu llIlCi\lO C 

06paTHa pa3III1CKa e B pa3Mep Ha 1,30 JlB. 

npcj:(nal'aMc CbJj:(aBaHC Ha HOBIi TCKCTOBC B qn.44, an.t, 1'.2, 1'.57 II '1'.58 nopa)U1 C.IIC;.IIIIT(' 

MOTIlBR: 

npCWmraMe oflpeLleJl5lHC Ha 3 /rPI1! HOBH l(eHH Ha YCJ1yrI1 B TeXHI14CCKaTa CJIY)J(ou C 

np01l.I1KTyBaHo OT H5IKOJlKO 06CT05lTCJlCTBa: 

1. KbM HaCT05lw,I151T MOMCHT OT TeXHI14eCKaTa cJly)l(6a cc 11'31IaBUT Pa'{pCIIICII1151 '1a 

Inpa60TBaHc Ha ITYIT be3 3anJ1all{aHC. J;hBbpwBaHeTo Ha Ta311 yCJlyl'a e CBbp,UJIa C oopa6oTK<I 11<1 

MHOI'O npl1JlO)I(eHI1 LloKyMeHTI1. KoeTO 113HCKRa BpeMe, He06xOAI1MO Ha eKcllcpl N\ "PCI(CIlII 

'3aKOHHOCTTa 11M. npe3 20141', ca 113:la)],eHI1 52 6p. pa3peWeHI151. 

2. B )],eJlOBOnCTBOTO Ha 06w,I1HaTa 1I0CTbnBaT MHoro 3a5lBJlCHI151 '3a II'3)WBaIlC 11<\ HOB 

aAMI1HI1CTpaTilBeH anpel', KOHTO ce H3:laBaT 01' OTneJl "KanaCTbp H perYJlaQI1Sr', HO '{a Ta'3H yCJlyr<l 

J1IlIICBa onpeJJ.eJleHa TaKca B Hapefl6aTa. ITPH onpc:leJl5lHe Ha HOBI1TC a;:J,MHIII1CTpaTI1BIHf HOMcpa Cl' 

I13BbpllIBa CbnOCTaBKa C neHCTBall{l151 llYll H e)],HH HlUI KJlaCI1<pI1KaTOp. rIpe3 20141', l'a m)Ia)(CII II 

75 6p. Y:lOCTOBepeHI151 3a HOB aAMHIIHCTpaTI1BeH Mpec. 

3. C BJ1113aHCTO B CI1Jta Ha H3MeHCHI151Ta B 3aKoHa 3a ynpaBJleHI1C 3<1 OTHa;n,lunc 

!113M,,lJ,B. 6p.66!, B CHJ1a OT 14.07.2014r., ce BbBene wmCKBaHe 3a 01l06p51l3alIc IIU IIJI<lHW 

YllpaBJlCHl1e Ha CTpOI1TeJlHI1 OTnaAblll1 npl1 IlpeMaXBaHe lIa CTpOC)I(1f 11 npH CTpOOK 11<1 IIOBII B 

onpe1l.eJlCHI1 B 3aKOHa CJlYlJaH. I13IlbJlHeHl1eTO Ha nJlaHa 3a YIlpaBJleHlfe Ha cTpOHTeJIHH OTIIa)(bIUI II 

CbCT05lHHeTO Ha 06eKTIfTe ce YCTaHoB5IBaT C OTlJeT AO KMeTa Ha 06w,I1HaTa. 

npc)J,naraMc Cblj:(aBaHe Ha HOBR TCKCTOBC B QJl.44, an.t, 1'.62 nopallR CJIC/UIHTC MOTlIIm: 

IlpeAJ1araMe npOMSIHa Ha u,eHHTe Ha yCJlynne C HeJI yeLlHaKB51BaHCTO 11M C TC'1H Ila OOol(lCTlIO 

IhTHO YnpaBJICHHC. 

npc)J,JlaraMC Cblj:(aBaHC Ha IIOB TCKCT B Qn.44, an.t, 1'.92 nopaj:(" CJICilHRTC Monmn: 

0611U1Ha Ka3allJ1bK pa3nOJlara CbC crpaueH (pOBn, KOHTO MO)KC na 6b)~e npCJl,OCraBCII 'W 1I0'WCOilO 

IIOJl3BaIlC. 

npClln3r3Mc Cblj:(3BaHC H3 HOBIi TeKCTOBC B 1.Jn.44, an.I, 1'.97, 1'.98 Ii ...102 nopa;.11 CJIC/VlIITC 

MOT"8":
 

Ilpe;IJlO)KeHHTe HOI3H U,CHI1 Ha yCJlyrl1 B I1cTOpI14eCKH My'3eH .J1l'Kpa·' ca npO)Ull<Ty I~<lllli 01
 

np05lBCHI1S1T ImTepec 11 npenopbKH Ha HeopraHH3HpaHI1Te TypHCTI1 11 ueJ1H lIaCbpLJaB,HIC 11<1 '"
 

rypl1cTonoToKa 13 06w,I1Ha Ka3aHJlbK.
 

I 



cPoaikTO Ha I1CTOpH4CCKH My3cil .,I1cKpa" H XY,l:\O)KeCTBeHa ranepll51 -- K;nallJlbK C CPC;UIII(C 11,1
 

MHOrOOpOHHH KyJlTypHH npOHBH. 1l0pa,l:\11 (Il3KTa. 'Ie '~aJlaTa npC,I:\JIara YIHJK<1J111i.l aKycIllIGI II C
 

IIPC,I:\I104WraHO MHCTO 3a MY3HKWlHH H XOpOBH KOHuepTH, npa3HH411H '1CCTBaIII15l, TC<llpaJlllll
 

CllCKTaKJIYI H lIP, 3a opramnaUHHTa. npOBe)KlJ,aHeTo lIa TC'~11 MCpOllpYl5IT1l51 11 OII;rmaIIC 11<1
 

KyJlTypllHTe UCHHOCTH B CKCIlO'mU"IHTC I1CTOpWICCKHH My3cil .. l1cKpa" H XY.'(OIf(CCIIlCllal a
 
nUlcpHH HMaT 3IW4Y1TeJIlH1 pa3xo,nH 3a ocseT;leHHt.\ OTOnJICHHe. BO)(a H ilp, rlopa;(11 /;1'111 IIpll'llll") l'
 

IICOOXO,uHMO B'bBC)K,ilaHeTO lIa npC,ilJIaraHHTC HOBH TaKCH '3<1 1l0JnBallCI 0 Ha (I)O<1ikl ().
 

IIpc;-'J1al'aMC npO\1HHa B TCKCTa B '1.100 lIa ··w.44, a.lt.l nOpa)~H CJlC)UHlTC !\WTlIIm:
 

C H'3r-..H~I1CIH1CTO B I(CIHJTC Ila yCJ1yrHTe 3a TeaTbp ,.JIIOOOMI1P KaoaKllllcll" Il 1,12 IIIK:,(.I'II ;l\ll'
 

IIPOIJ,CHTbT ,l:\a ob,ne 3aSHllleH ,1:\0 35% nOpa)~H IICOOXO)\HMOCTJa lH IIPIIIWWI(IIlC lIa 1101111
 

opIaHw~aTopH-npOJ~<l)KOH OT Pa3J1I14IHI rpa,l:\OBC B CTpal1aTa C nCJI yBcJlH'Iall,lIIC Ila ll/m\O;lllll',
 

KaTO H TOBa. 4C me ,ua,ne IbBKaSOCT npH CKJlK)4SaHC I-1a }"lOrOBOpHTC '3a IIPO)\a/KOII n IX);,\1 1\111 C 01 .'"
 

J~O 30%.
 

npC/l.llaraMc IIpOMSlHa B TCKCTa 8 1'.101 n3 'IJI.44, aJ1.) lIopallH CJICllllltTC MOTIIIHI: 

YBCJIWICIlYlCTO Ha H}\KOYl ueHH Ha CneUHaJTH'mpaHHTe 6~16"lHOTC4HH yCJlylll IIpC,lOC 1(1I1HIIII () I 

OUlllHHcKa UH6JHlOTCK3 ..l1cKpa" ce lIanara 0'1 I1eoUXO)~Y1MOell<l 'w ;\Ollh"IIIIIIC.111111 Ilpll\O,III. 

lIC06XO;~HMH '3a '3aKynyBaHc lIa IIOBU TCXHHKa, 

npeJl.llal'aMC npoMHHa B TCKC1'a B T.1 03 Ha 'IJI.44, a.n.1 nOpa,LllI CJ1e){HlITC MOTIIRII: 

B JIXM "l..Jy,lWMHp" "pe,nnaraMe HOBI1 ueHH lIa YCJlym. nopa;J,H lle06XOlUiMOCT 0'1 CpCJIl'IW1\a 

peC'raBpmUIH H KOHcepBaUHH Ha OpHfHH<UIHl1 TSOPOH Ha 4y.uOMHp H Mapa 40p63wlmi-icK<I. 

npeJ\J1al'aMC Cb3!l3BaHC Ha HOBII TCKCTOBe 8 'IJ1.44, aJ1.1, T.112 H '1'.113 lIupa;UI C,i1CHlIIIIC 

MOTIIBH: 

06uUiHa Ka3aHJlbK HMa 3Ha4HTeJleH 1l0TeHUHaJI 1a pa3BHTYle Ha KyJrrypcl1 Typlni>t\1 " IIPC\ 

l'OJ(H1HrrC IlOJIaI'a nOCJIe,l~OBaTCJlHH H UenCHaCOlJCHYI YCYlJHUI B IIOCOK<I Yllc.IIIlIanallc 

arpaKTI1SI-IOCTTa lIa Ka'3allJTbK KaTO TypHcTH4ccKa }~ecnHJaUH5I. 

Pa3paooTBaHeTo Ha CIlClJ,lIaJ1IBllp3HII naKCTHlI 6l1J1CTH, KOH1'O HM;)T IIOJIXO/(51lllIl 1i(l'lI{~II'II}' II cc 

npOMOTHpaT C TCKC1' H ,nw3aHH. IlpenOCTaB5I 3a fOCTIne H TypHCTYlTC Iia OUIIUllla I(al;lll.ll,/, 

YIIHKWlHa1'a Bb3MO)I(IlOCT na ObnaT noceTellH TpaKYlikKHTl' rpOOIIHIllHC 11 PC,iIIIIIHHIIII \P:l;,\IOI\C lid 

CIICI(HaJIIHI, npc(j)CPCIIUl1aJIHYI IJ,CHH B paMI(HTe Ha cPeCTHBan Ha p(n;na YI [lpalllllllIl n JlO,IIIII,n a 11<1 

TpaKHikKYlTC uape, KOMOYlHHpaHH C pO'w6ep H )~pyrH Y1I1TCPCCIlIl TyplIl:III'lCCI\l1 

3aOeJlC)KHTeJlHOCTH.Pa1paOOTBaHeTO na CnCI\Y1aJllIH IlPOMOI\HOHlliHlH IICIHI C 1I0pO.ICIlO 0 I (I)~ll\ 1;1. 

lJC 06UJ,aTa ueHa 3a nOCl'Il.\l'HYle Ha IlOBe4l' OT e;U1H TYPI1C1'YIlICCKll 06CKT )\,lBa ) (ll11l>.iII I II Il',llllI 

Bb'3MO)KIIOCTH:CneCTHBa speMe 3a TbpceHe Ha nOnbJlHI1Temla I1H(!)OPMUI\II51 'la BeCKl1 C:UIII (lOCI\ I 

I100TJICJlHO; nasa II0-llbJlHa Hpe,l:\CTaBa :m perYloI-la KaTO L\51JlO YI BI;~M(})KIIOCT '~a KO;,\IOIUIIIJXIIIO 

IIOCClucHHe IlpI1 IIO-HHCKI1 IJ,CHI1 Ha yHuKanHoTo KyJ1TypHO-HCTOpI1'ICCKO II<lCJICllCTBO 11<1 JlO.IIIII'\1(1 

lIa plnHTC H TpaKHHCKI1Te I~ape. 

C'('I'JIaCHO l1.1.26, aJI.2 0'1' 3HA. npoeKTbT '3a Hapen6aTa, '3aC)lI-lO C MOTIIB/lTC C I lyOJIII I{YIl;1I1 11:\ 

HHTcpHeT CTpaHHuaTa Ha OOll.\Y1Ha Ka3aI-lJlbK Ha 20.02.20151'. )),0 BHaCHllC IIU IJaCT051 II (II 51 I .'\OKjla;( 

B OuC-Ka'3aHJlbK, npym npeJ\JIO)KeHH5I OT 3aHHTepeCOBaI-ll1 Jll1ua Ht: ca IIOCrhllHJHl. 

BbB Bpb3Ka C rOpeH3JlO)KCI-IOTO npc,uJl3raM C,le,nHHHT 

npOEKT 3A PEUJEHHE 
06UHHICKH CbBeT - Ka3alIJlbK Ha OCHOBaHHe 4Jl, 8 01' 3aKoHa 3a IIOPl'vlaTHBIlYlTC UKJOIlC nIl/\!, 
4Jl.76. aid 11 4;1. 77 0'1 AnMHHHCTpaTHSHOnpouecyaJ1HH5I KO,l:\CKC 1AflK/. lUI. 21. UJI. I. T. 7 111.2.) II 

lUI. 21, alI.2 OT 3aKoHa 3a MCCTIIOTO caMoYIlpUBJlCliHe YI MCCTlIala a)ll\HHIHCTparlllSi nl'v1( '1\1.\1. lilA 

aJI.L 6."13", ",n", ,.e·' YI 'OK", 4Jl.6, a)l.2, 4J1.9 H 4Jl.71. T.l 01' 3aKoHa 'W MCCTIlIlTC )\alll.'lil IIlal\Cl1 

13MJJ.TI H Yn.18. an.3, T.2 0'1 3aKOHa 3a Ilbnlll.\aTa 13rJI BbB BP1;~KU C lUI.96, ;1;1.4 ()( II p,lIll 1.11111 K,ll<l 

0pI'aHH3aUHHTa H ,uCHHocTTa Ha OOll.\HHCKI1 CbBCT KmalIJlbK. 

PEUJH: 
1. BTOpO 4CTCHC 3a npHcMaHc Hapc)~oa '3a W3MCIICIH1C H JlOllbJIIICmlC 11<l Ilapc.'(6a .Nil 2() 11:1 

06Ll.\I1HCKH CbBeT - Ka3aHJ1bK 3a ollpencnHHeTo H a,uMHHHcTpHpallcTo Ha MCCllIlnClaKCl1 II IlClIl1 

IHl yC:lyrH "a TCpI1TOpH5ITa Ha OOI..UI1Ha Ka'lallJ1bK na CC "POBC/IC B C;UIO '{<lCC,lalllll'. _) 

Hellocpc,uCTseHO CJlC)~ rlbpBO 4eTCHe. 



II. Opl1CMa Ha nbpBO 4CTCHC Hapc)],6a :m W3MCHCHI1C 11 )],OnbJIHCJII1C JIa HapCil6a N'! 26\a 

OnpCilCJUlllCTO 11 a)],MI1HI1CTpl1paHCTO Ha MCCTHHTe TaKCI1 11 ueHH Ha yCJlyrH lIa TepHTOplBna Iia 

06Ull1Ha Ka3aHJIbK, KaKTO CJIC)],Ba : 

§ l. B qJl.t7, aJl.l B HaqaJlOTO Ha TeKCTa Ha T.t CelJ,OlIbJlBa TeKCTa:
 

,.1. 3aCTpOCHH, .. :' KaKTO H )],yMaTa ..... TCpCHI1 .. :· CC 3aMCJI5I C ilyMara
 

" ... HMOTH .....
 

§ 2. B ~IJI. 23 ce npaBHT CJleAHlITe 1I3MeHeHlIH 1I jJ,onbJlHeHlISl: 

l.	 OTMCH5I ce TCKCTa Ha aJl.I. Cb1i1aRa ce HOB TCKCT HU aJT.I. KUKTO CJIC,'IHa: 

..(1) 3a nOJl3BaHC Ha If04HBHa 6a3a ••OaHHL\HTC" ce '3arIJIaUlaT CJICJ[l1 m C 

TaKCI1: 

I.	 3a y4CHHL\11 - 63,00 JIB. 3a 7-)],HCBeH npccToH (2.00 J18. 3a HOIllYBIW If 

7,00 JIB. 3a XpaHa Ha )],CH); 

2.	 3a )],eua - 56,00 JlB. 3a 7-il,HeBCH npecToH (2.00 JlB. '\a HOlllYBKL1 It 6.00.1113. 

'3a xpaHa Ha )],CH); 

3.	 3a CJIy)l(HTeJIH Ha 06lllHHcKa a)],MHHHCTpalJ,\151 - 5.00 JIB. '3a IIOUlYI~Ka If 

8,00 JIB. 3a xpaHa Ha )],CH. 

4.	 3a rpa)l()],aHH - 6,00 JIB. 3a HOlllYBI<a H 8,00 JIB. '3a xpalla Iia ilCII," 

2.	 Cb3)],3B3 ce HOBa anA CbC CJle)],HH5I TCKCT: 

,,(4) 3a onpc)],eJI5IHe rpaqHl.K Ha CMeHHTe H pCila 33 IIOJnBallC Iia 1l0qlfBlIa 6:l'\a 

,.1 IaHHUHTC" KMCTbT Ha 06umHa Ka'33HHbK C)[{CrOiIHO InllUBa 'WflOIH:lV' 

§ 3. B ~IJI. 36 ce Cb3AaBa HOBa TaKca, KaKTO CJlejJ,Ba: 

,.35. Y)JOCTOBCpCHHC 3a H)],eHTH4HOCT Ha a)],MIIHHCTpaTHRclI allpcc - 5.00 JIB," 

§ 4. B qJl.44, aJl.t ce npaBHT CJleAHlITe 113MeHeHHH 1I AOnbJlHeIllIH: 

l.	 C1,3,rI.aBa ce HOB TCKCT lIa '1'.1: 

•. 1. j],ocTaBKa Ha IlHCMO C o6paTHa pa'3llI1CKa - 1.30 J1I3. '> 

2.	 C1,3)],aBa CC HOB TCKCT Ha '1'.2: 

,2. J1'3)],aBaHc Ha Y)],OcToBcpeHHe 3a HOB a.uMHHHCTpantBeH a.upec - 10.00 JIB:> 

3.	 C1,3)],aBa CC HOB TCKCT Ha '1'.57: 

••57. O)],o6p5lBaJIC Ha IlJlaH 3a ynpaBJlCllHC Ha CTpmnCJTIHI OTIIailhIlI1: 

OAo6p5lBaHe Ha nJIaH 3a ynpaBJICHHC Ha CTPOHTCJlHI1 OTlIU)JbllH - 3().()() JIB. 

rIpl1CMaHC Ha OT4CT 3a H3nbJIHCHHC Ha IlJIaHa 'm ynpaBJ1CHI1C HU npOlnCJIJIII 

oma)],blJ,H no pc)],a Ha 4JI.I L an.9, '1'.20'1' 3YO - 30.00 JIB." 

4.	 Cb3AaBa cc HOB TCKCT Ha '1'.58: 

..58. 11'3)],aBaHc Ha pa'3pcwcHHC '3a 113pa6oTBaHc Ha OYIJ. CbrJIaCllO llJT.124a. :1Jl.1 
11 2 0'1' 3YT - 30.00 JIB." 

5.	 TeKcTa Ha '1'.62 cc OTMCH5I. Cb'3)],aBa cc lIOB TCKCT Ha '1'.62. KUKTO CJIC,'IBa:
 

,,62. Pa3pCWCHI1C 3a cnClJ,l1anHO nOJI3BaHC Ha 061lJ,I1HCKH 111,'1' ljPC'~:
 

I. HOBOH3rp3)[{)],aHH nOr['3CMHH H Ha)],'3CMHI1 JII1HCHHH npoBo/111 H Cl'0!lh)«CIIIHI II 

o6xBaTa Ha Il1,T5I - 1 000.00 JIB.lKM; 

2.	 HOBml3rpa)j(LlaHH OTLlCJIHO CT05l11111 06CKTI1 H CbOP'b)[{CIIIUI 13 o()xnm a 11<1 

IIbT51 : 

Ll,o 5 KB.M. - 200,00 JlB.l6p.; 

Ha)], 5 KB.M. - 250,00 JIB.l6p.; 

3.	 OpccH4aHe Ha IlbT C npOKonaBallC - 300,00 J1B.l6p.: 



4. llpecH'-IaHc lIa IlbT C XOPH'~OHTaJlCH llu;:nCMeH COH,nmf( - 5<LOO JIB./6p.; 

5. DpeCH'IaHe Ha nbT 0'1' Ha,lJ,3eMHH npOBo,nH H CbOpb)KeHH» - 30,00 JIB.!6p.; 

6. PeKoHcTpYKlI,l1» nomeMHH HJU! Ha,n3eMHH Jll1l1etlHI1 npOBo,nH H C1>l)Pb)I(CIIIIH 

B 06XBaTa lIa nbn - 20,00 JlB./KM: 

7.	 DpeKbcRaHe I1JUi Clll1paHe Ha ,nRI1)KeHI1CTO: 

- Ha IlbT IV KJlaC H YJll1lUl III KJlaC OT nbpBOCTCIICllllal<l yJIWIII,1 

MpC)f(3 - ] 00,00 Jls.!l.Jac; 

- Ha YJlHI~H IV K,lac 0'1' IlbpBOCTenCIlHaT<l ymll.JIHl MpC)({a HO.()O 
JIB.!LIaC; 

8. DpeMHHasaHe Ha l11>THH IlpeB0'3HH cpe,ncTB3. IlPCBHIlIUB:JlI(11 II0pM III C \(\ 

nOIlYCTI1Ma MaKCI1MaJlHa Maca, onpe,neJleHa B l.JJI.6 OT Hape,n6a N~]] OT 03.07.200] r. '3(\ ,'l!llJ)({CIIIIC 

na ~nB'hH ra6apmHI1 11/I1JlI1 Te)f(KI1 I1bTIIH npeBO'3H11 cpe),ema. ~n)~a}W'Ia 0'1' MPPf) - 1.00 JlBjK~1: 

9. DpeMHHaBaHe lIa nbTHH npCR0'3t111 Cpc}~cll3a. 1I!)CBHIII<lBUII\11 IIOP~IIITCla 

,nonyCTI1MoTO HaToBapBaHc lIa OC. 0l1pe.n.eJlelJ!1 B l.JJ1.7 0'1' Hape}~6a N~ II 01 OJ. 07. ~()() II ,\;1 

;J,I3H)f(eHl1e Ha 111RbH ra6apHTHH H/HJlH Te)lCKH nbTHH npeBmHI1 CpcJ~CTRa. H'3!J,a}J,CIHl or r-v1I'PI; 
1.00 JlB.!KM" 

6.	 I3 '1'.92 ce npaB5lT C,le,nHllTe 113MCHCIIH5l 11 ,nonbJlHelll15l:
 

)loceraUlHHH TeKCT CTaBa '1'.1
 

Cb3AaBa ce HOBa '1'.2 CbC CJle,nHI151 TeKCI: 

•.2.3a nOJ13BaHe Ha ,npyrH 06llJ,HHCKH HMOTH 3a KyJITypllH MCpOnpl15lTI1» -

30.00JlB.!l.JaC 

7. B '1'.93 '1'.3 cc OTMeH5l. 

8.	 B T.97 ce npaB5IT CJlc,nHl1le 113MeHeHH5I H ,nOllbJlHeHI15l: 

)loceraUlHl15fT TeKCT Ha '1'.6 ClaBa '1'.711 CbOTBeTHO T.6.1 H '1'.6.2 CTamn 1.7.] II 

'1'.7.2. 

Cb3,naBa ce HOB TCKCT Ha '1'.6, KaKTO CJ]e;~Ba: 

,.'1'.6. flaKeTHa lI,CHa 3a HeOpraHI1311paHI1 Typl1CTI1 - BKJIK)'IHa: 11M .•Vlclqx)"· 

l\eWlpamla CKCnO'3Hi\H5l: VlEK ••KyJlara'·: TpaKHHcKa rp06mlIla - KOIIHl'''•••MY3ei1 till pmala" II 

)J,OM BeTKO CTaMHOB: 

3a Bb3paCTHI1 - 10.00 JIB.! ] 'lOB. 

3a yyaiUl1 - 2,50 JlB.!l.JOB.'· 

Cb3,naBa ce HOBa T.8: 
.,'1'.8. I IO~TmaHe Ha q)OaHeTo:
 

- flO ] 'lac - 80.00 JlB.
 

- no 2 yaca - 120,00 JIB:'
 

9. B T.98 ce npaB5lT CJleAlHlTC 113MeHCmUI 11 ,UOObJIHCHI1SI: 

B '1'.1.5. TeKCTa: ,,f'po6Hlill,a C KOJlOHI1Te" cc npOMeH5I, KaKTO CJJe,nBa: ..rpoolHlu,a B 

MOl '/lJla .,WyUJMaHeu"" 

B T.I.8. TeKCTa: ••fp06HHua B MorH,la ,.ApceHaJlKa"" ce npoMcml. K<1KTO CjIC)(BU: 

•• fpo6Hl1ua B MOrl1Jla •. fOJl5lMa ApCeH3J1Ka"" 

J(oceraWHI15IT reKCT Ha T.4. CTaBa T.5 H CbOTBCTHO '1'.4.1 H '1'.4.2 CraB,lI 1.5.1 11 T.5.2 

Cb3,IlaBa ce HOB TeKCT Ha T.4, KaKTO C,le,nBa: r 
- C' III. ~ :J""T.4. DaKeTHa lI,eH3 '~a HeOpraHI1'3l11paHH TYPI1CTlI - BKJlIOl.JBa: rpO(HII1l\a 11<1 . CHI' 

r'p06HlIIl~a B MOrHJla ..LUYlllMaHelr', fpo6HHl\a B MOnlJla •.OCTpyma·· 11 rpOOHHI\J B MOlll.ila 

..1 'OJlSlMa ApCeHaJIKa" 



4.1. 3a Bb3paCTHI1 - 8,00 JlB.ll.JOBeK 

4.2. 3a YLJall\J1 - 2,00 JlB.!LJOBCK" 

1O. B '1.100.,1'.12 l.JHCJIOTO " ... 25%..:' )],a ce 3aMeml c: ,. ... )],030%..... 

11. B 1'.101 ce npaBHT CJle)l,mne H3MeHcmUI 11 )],OIlbJlHeHH5l: 

B 1'.1: 
THpe e,lJ,HO l.JHCJ10TO 4.00 JlB. ce 'laMeH5I C LJHCJlOTO 5.00 JIB. 

nIpe )lBe l.JHCJlOTO 6,00 JIB. ce 3aMeH5I C 4HCJlOTO 7,00 JlB. 

B 1'.2 4HCJlOTO 1,00 JlB. ce 3aMeH5I C 4HCJlOTO 2.00 flB. 

1'.10. ce 113MeHH TaKa:
 

,,10. TaKca no TeJle<p0H [1,0 33KbCHeJlH l.JHTaTeJlI1 - 1.00 JIB."
 

B T.16 u,eHaT3 ,.0,50 J1B.I[I,eH" ce 3aMeH5I c ,. LOa JlB. 3a 48 l.Jaca'· 

B '1.17 TeKCTa H u,eHaTa : ,.-3a 3aKbCHelme - 1,00 JlB. Ha ,L(CII"' cc '~aJIWIaBaJ . 

B T.19 TeKCTa: ,. ... 0,20 JlB.l6p.!)],eH" Aa ce 4eTe: ..... 1.00 JlB.!KOMIIJ1CKr/llcll"' 

12. B '1.102 ce Cb3)],aBaT HOBH T.5. T.6. T.7 H '1.8 CbC CJlC[I,HI151 TeKeT: 

,.T.5. llaKeTHa u,eHa npH 1I0CemeHHe Ha DOCT05lHHa CKClI0311U,H5I lIa XYilOiKccTBcIIa 

raJlepH5I-Ka3aHJlbK. PO)l,Ha Kbma - eKcn03Hu,HH "AKa)],)J,el.JKO Y3YHOlf' H POJllJa Kblua ~

eKCII03HU,H5I ,.Dpocl).HeHKo 6aJ1KaHCKI1" 

- 3a Bb3paCTHH - 4.00 flB.
 

- 33 Yl.JamH - 2,00 JlB.
 

T.6.	 CCMeeH 6HJleT IIpH noceIl~eHHe Ila BceKH C)(I1H OT o6cKHnc: 
- 3a Bb3pacTHH - 2.00 JlB. 

- )],eu,a AO 14 fO)l,HHH - 6e3nJlaTHO 

'1.7. Bxo)],eH 6HJleT 3a neHcHoHepH - 1,00JlB. 

'1.8. DOJl3BaHe Ha cPoai1cTo:
 

-)],0 1 4ac - 80,00 JlB.
 

- )],0 2 l.Jaca - 120,00 JlB."
 

13. TeKcTa Ha T.l 03 ce OTMCH5I. Cb1)laBa CC HOB TeKCT Ha 1'.103. KaKlO CJIC)~Ba: 

JIXM "qYiIOMHP" - r------------ ---103 Ka3a1IJlbK:
 

IJ,eHH Ha BXOJl,HH 6HJlCTH:
 

1.1.3a Bb3pacTHH 2.00 JIB.
 

1 1.2.33 yLJCHHU,H H neHcHoHepH	 1.00 JIB. 

2. nOJl3BaHC Ha KOHcpcpeHTHa 3aJla: 

2.1.flCTCH CC30H 20.00 JIB)qac 

2.2.3HMCH CC30H 25.00 JIB.!LJaC 

nOJl3BaHCTo ITa 3alaTa 0'1 BCH4KH KyJlTypHH
 

HHCTHTyTH )],0 TpH nbTlI rO)],I1WHO me 6bl],e
 

6C'3IuaTHO.
 

3. l'1'mcceHa 6eceJl,a	 5.00 JlB. 

4. 3acHcMaHe c cPoToanapaT	 3.00 JIB. 

5. DbJlHou,BeTHo KonHe 01' TBop6a Jla qyJl,OMHp. LJpe3 

efleKTpOHeH_K_a_'_raJ~lO_f_:~~~~	 -'-----_~~ __" 



------~-----~-----

5.1.A3 - OmeyaTaHO Ba npHHTep 4.00 JlB. ,]1 
5.2.A4 - OTne4aTaHO Ha I1pHHTCp H JlaMHHHpaHO 3.00 nB. 

--_._-~~--

14. Cb1,aaBa ce HOB TeKCT Ha 1'.112: 
,,112. naKeTHH 6HJleTH 3a P0306epH: 

1. OaKeT ,,8 1I.0JIHHaTa Ha p03HTC H TpaKHiteKHTe uape" - 20,00 JIB. 

IIaKeT1,T BKJllOYBa nocerJ(eHHe Ha C.fJe,aHHTe Cb6I1TI151, MY'~eH H rp06HHI\H: 

1) P0106cp (aBTeHTH4cH pHTyan C aTpaKUHI1)
 

2) ETHorpalpcKH KOMIl.fJCKC "KynaTa""
 

3) 11M ••11cKpa"
 

4) Ka1aHnMilKa TpaKHHcKa rp06HHua (KOflHC)
 

5) rp06HHua Ha CeBT III
 
6) rp06HI1ua OCTpywa
 

7) Ip061IHua UlylliMaHeu
 

2. OaKeT ,,8 rp3~a Ha pOlItTe H Tp3KHTe" - 15,00 JIB. 

rIaKcTbT BKnK)4Ba nOCelll,eHHC Ha CJle,aHI1Te CbOI1TlUr. My1eH H rp06HHl\l1: 

1) PlH06cp (aBTeHTH4cH pl1Tyal C aTpaKr~HH)
 

2) ETHorpaq)CKI1 KOMl1neKC •. KYJlaTa"
 

3) 11M ,J!JcKpa"
 

4) Ka1aHJlbWKa TpaKHHcKa rpo6HHua (KOI1He)
 

3. naKeT ,,8 rpa~a Ha pOlHTe H TpaKHTe" - KpaTbK - 13,00 JIB. 

I1aKeTbT BKJU04Ba 110Celll,eHHe Ha cne,aHI1Te C1>6HTI151, MY3el1 H rp06HI1UH: 

1) Plno6ep B ceno .... (aBTeHTH4eH pinyan C aTpaKUI1I1).
 

2) Enwrpal\lcKH KOMIlJlCKC "KynaTa"
 

3) HM ooHcKpa"
 

4. naKeT "K3'J3HJIbmKa M3CJIO~aHHapO'la" - 15,00 JIB. 

llaKcTbT BKJlK14Sa l10cemellHe Ha C.fJC,aHHTC cb6HTH5I, MY'Jel1 H rpOOHI1UH:
 

1) P0106cp B ceno .... (aBTCHTI14eH pHTyaJl C aTpaKIlHH).
 

2) ETHorpaq)CKH KOMI1JlCKC .,KYJlam"
 

J) HM ••HcKpa"
 

4) Xyao)J{ecTBcHa rancpu}/ - Ka3aHJlbK (HBaH MI1Jlcn, )],C4KO Y1YIHmJIcHKo haJl KclllC Kn )
 

5. OaKeT "Ka'JaI-lJlbK - rp3~bT H3 XY~OIKI-IHUHTe"- 13,00 JIB. 

IIaKeTbT BKJlK14Ba nOCClll,CHI1C Ha CJle,aHUTc Cb6HTI1}/, My1cH 11 rpOOHHUI1: 

1) P0306cp B ceJlo .... (aBTCHTI1LJCH pl1TYa.'l c aTpaKUHI1)
 

2) ETHOrpalpcKH KOMnJlCKC .,KYJlaTa""
 

3) Xy,aO)J{ccTBcHa ranCpH5I - Ka1aHJlbK (HBaH MI1JlCB, )lC4Ko Y1YHOB.HcHKO baJlKaHcKH)
 

6. naKeT "Ka33HJlbK - p03H, HCTOPH", H'lKYCTBO" - 17,00 J1B. 

IlaKcTl,T BKJlJ{)YBa nOCelll,eHl1e Ha CJle,aHI1Te C1>OHTH5l, My3CH 11 rp06HHl\lI: 

1) PO'306ep B CCJlO .... (aBTcHTII4CH pl1Tyan C aTpaKUHH) 

2) ETHorpaq)CKH KOMl1JreKC .,KpaTa"
 

3) Xy,aO)J{cCTBCHa raneplul - Ka1aHJlbK (HsaH MHJleB. )],CLJKO Y 1yHOB.lIcH KO naJIKClI [CK!I) { "
 

4) I1M ooI1cKpa"
 

5) Ka3aHJlbWKa TpaKI1HCKa rpo6HI1ua (KOlll1e)
 



7.11aKeT "llpa3HuK Ha p03aTa B Ka3aHJIbK" - 17,00 JIB. 

IlaKcTbT BKJlfOYBa nOCCmCHHC Ha CJlCLlHHTC cb6HTH5I: 

1) P0'306cp H P0'30BapCHc (npa'3HHYCH pwrYaJT B Ka3aHJlbK)
 

2) flpa'3HHYHO KapHaBaJTHO WCCTBHC (KYJlMHHaLJ,H5I Ha flpa3HHKa Ha p0'3ma).
 

8. llaKeT "On03HaH Ka3aJlJIbK B CbPUeTo CU" - 27,00 JIB. 

IlaKcTbT BKJlfOYBa nOCCmCHHC Ha CJlCLlHHTC Cb6HHI5I, My3CH H rp06HHLJ,H: 

1) Po'w6cp H P0'30BapCHc (npa3HHYCH pHTyaJT B Ka3aHJlbK)
 

2) Jh,BoBaTa LICl1JMa
 

3) Ilpa3HHYHo KapHaBaJTHO llICCTBHC (KYJIMHl-laLJ,H5I Ha lTpa3HHKa Ha p03aTa)
 

4) ETHorpa4>cKH KOMIlJlCKC "KyJlaTa" 

5) XYLlO)J(cCTBcHa raJTCpH5I - Ka3aHJlbK (I1BaH MHJlCB, ,nCYKO Y3yHOB,HcHKO baJTKaHcKH)
 

6) Ka3aHJlblllKa TpaKHHcKa rp06HHLJ,a (KOIlHC)
 

7) f'p06HHLJ,a Ha CCBT III
 

15. Cb3LlaBa cc HOB TCKCT Ha 1'.113: 

,,113. IiUJIeTU -llpa3Huuu B j(OJIUHaTa Ha TpaKuHcKHTe uape: 

] .,,110 CTbnKUTe Ha TpaKuTe" - eKonoxojJ, jJ,0 MeraJIUTa B C.liyloBrpa;. U B'blCTaIlOBKa na 
TpaKuHcKu pUTyaJI: 

- L(cHa Ha 6HJlCT 3a Bb3paCTHH -7,00 JlB.
 

- L(cHa Ha 6HJlCT 3a yYCHHIJ,H,CTyLlcHTH H IlCHCHOHCpH - 3,()O JlB.
 

2. TpaKuHcKu ClleKTaKbJI "TpaKuHcKu cTaH" -jJ,eMOHCTpaUUH Ha TpaKuilclm ooilnll 
U3KycTBa npejJ, rp06Hu..a "CeBT III": 

L(cHa Ha 6HJlCT 3a Bb3paCTHH - 10,00 JlB.
 

- qCHa Ha 6HJlCT 3a YYCHlILJ,H,CTYLlCHTH H IlCHCHOHCpH - 5,00 JlB."
 

§ 5. B §1 01' )l,onbJIHUTeJIHU pa3nopejJ,6u ce npaBHT CJIejJ,HUTe jJ,onbJlHeHUH: 

B Kpa51 Ha TCKCTa Ha aJT.l cc LlOIlbJlBa TCKCTa: "KOMIlJlCKCHa" 

Cb3jJ,aBaT ce HOBU aJI.8 U aJI.9 CbC CJIejJ,HUH TeKCT: 
.,(8) KOMnJlCKCHO aLlMHHHCTpaTHBHO 06CJly)J(BaHc C TOBa, npH KOCTO aLlMHIIHCTpaTHBHiTI<l yCJlyl<l 

cc Ilpc,aOCTaB5I 01' aAMHHHCTpaLJ,H5ITa, 6C3 Aa C Hc06xOLlHMO '3a5lBHTCJI5IT ,na IIpCHOCT<lB>1 

HH<popMaLJ,H5I HJlH LlOKa3aTCJlCTBCHH CpCLlCTBa, 3a KOlITO ca HaJlHLJ,C LlaHHH. cb6HpmlH IIJIII 

Cb'3L\aBaHH 01' a):{MHHHCTpaTHBHH5I opraH, IlbpBHYCH a/l,MHHHCTpaTOp Ha }l,aIIHH, IIC'3<lBIICIIMO )l<lJlll 

TC3H LlaHHH CC IlOLlLlbP)l<aT B CJlCKTpOI-lHa <l)opMa HJlH Ha xapTHCH HOCHTCJI. 

(9) KOMIlJlCKCHHTC aLlMlIHHCTpaTHBHH yCJlym cc H3BbpLUBaT B CpOKOBCTC Ha 0611KIIOBCIIIITC 

yCJlyrH, a IlpH Hc06xOLlllMOCT 01' IlpCLlOCTaB5IHC Ha HH<popMaLJ,H5I OT LlPYnI allMHlIllCTpmUIH TClIl 

CpOKOBC MOral' Lla 6bLlaT YllbJl)J(CHH:' 

§ 6. B llpuJIolKeHue N!!4 ce npaBHT CJIejJ,HUTe U3MCHeHUH U jJ,OllbJIHeHUH: 
CJlCLl 06pbmcHHcTo H TCKCTa: 

,,)l,eI<JlapHpaM. B l<aYCCTBOTO CH Ha LlaHbYH0'3a,abJl)J(CHO JlHU,C, YC HMOT C napnl)lCII N~ .- 6-
II pe}~eTaBJI5lBaUl, . 

HaXOLl5lm cc Ha a}J,pcc: . 

/rp.(e). 06lU,HHa., )J(.K., yJl., 6Jl., BX.,CT.• an.! 



1'.1. npl1,LJ,06liBa CJlC,LJ,HI151 Bl1.u: 

,,1. 3acTpocII I1JlI1 HC'3aCTpOCH l1 H5IMa ita cc IIOJl3BU npe3 1'0;\1111«(' 

B 1'.2 TCKCTU: " ... 3BeHo CCTT60" .ua cc qere: " ... 06ml1HCKO IlpC;lIlpl151TI1C '3a Kl1MYIIa.III<l 

,LJ,eHHOCT l1 110jlJJ,Pb)KKU Ha I1H¢paCTpYKTypa." 

III. npl1eMa Hape,LJ,6a 3a 113MCHeHl1e 11 l'J,Ol1bJlHCHl1e HU IJapc.uoa N~ 26 '3a OllpC;lcmllll'TO II 

a,iJ,MI1I1I1Crpl1p:.meTO Ha MeCTHI1TC TaKCI1 11 ueHl1 Ha yCJlyrH Ha repwroplUlTa H<l OOll\lllla K:'H:'lIlJ1f,K. 

BTOpO qCreHe. 

HacmOHU/Wlm a/{m ()a ce UJnpamli llU h·.\lemO 110 OVllllllia Ko JC/ll/7,J,' /I 

06.WCI11J1llH ynpO(j/llne.'1 flU o6wcm C'mopo 30e>opa (j ce(kll<)/leaell CpOl\" om nplle.l!O/lell1o .1(1'. 

!7penllc om peWellUel1l0 ()O ce u3npanlll /la Pmiollllo I1P0"J'P([[IIJ/JCf Ki['JOIIIM' 

]0 npee'.'le() no pe()o 110 061J,fWI /lO()30p 30 30h·OllflOcm. 

HOCmOHIl/UHm w:m .\to.)/Ce aa ce 6?Jpl1e 3a 110(;0 OVC1J,)[('()O/le Ila OVlIjlllfCl..:1I CNiCIIl 

no 'i.'l. -15, (VI. -Ill WI. 5 om 3MCMA (j ce()e.'v{()ue6e1l CpOI..: om 110.'IY4oaWtemo .1I)'. 

{1£,C!110Hu/uHm Oh"m .\io.)/Ce ()o ce OV.JIC(Il[(W (i nper) A(JlIliflUCt11jHII11IIfiell ('1d) 

('mapa 'hl?Opa no pe{)a lIa nuwa ()ecema. P03()e/{ !II om AflK. 

A)lPECAT HA AKTA: ['aruma f'eopnieBa CT05lHOBa. KMeT Ha 06uJ,l1llu K,naH:IM:. 

,ll,OKJ1Ajp·II1K npli PA3rJ1E)J{,ll,AHE HA 3ACE.LlAHIUI HA KOMI1CI1I1: 
TUT5IHa CTaHeBa, )J.HpCKTOp Ha .uHPCKIVl51 OCCI In4n 
Cpe6pa KaceBa, HaLlaJIHHK OT.ueJl "Kymypa 11 TypmbM" 

C'TerllKa )lyxHcBa. H-K OT.ueJl YTT 
.LlOKJ1A.LllfIiK npli PA3rJ1E)J{)l.AHE HA JACE)l.AHI1E HA Olilll,MHCKI1 CbBKl': 
raJIl1Ha l'copmeBa CT05lHOBa - KMeT Ha 06mIiHa Ka3aHJlbK. 

rIpC,iJ,OCTaU5IM ,LJ,OKJla.ua H B cneKrpOHeli Btf,LJ,. 

nETbP KOCEB 
'1a klfcm /fa 06u.jU!ta'Ka3G1UI71K 

onpaao.Houfefl Cb?'taCIiO 3anoee() N!! -113/0-1, OJ 20 j 5e'. 
lIa K Hema flO 06Ufl/lta KO](.[Jl/l1Jh" 

~/ 

C1Je'J711CVSllJlU: .... ._./ 

3)~paBK~ EaJleBCKH. CT. IOPI1CKO~r Nt.\ 
IleTbp KOCCB, 3aM .-KMeT Ha 06w.HHa Ka3aHJlbK~II /' 
J.IHJBUI l~oHKoBa, 3aM.-KMeT Ha 06lUHHa Ka3aHJlbK ..~.. 
j],amtcna KoeBa, 3aM.-KMCT Ha 06mHHa Ka3aHJlbK 'i .. It 
V1BaHKa HHaUOBa. CCKpCTap Ha 06UJ,l1Ha Ka3aHJ1bk,;Wc' ~ 
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НАРЕДБА № 26  

 

за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Казанлък 
 

 
Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13  от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 

сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 
702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 

№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 
обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)     
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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

РАЗДЕЛ   І 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на 

местните такси и цените на предоставяните от общината на физически и юридически лица 

административни услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Казанлък. 

 

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

за битови отпадъци; 

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 

за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински 

социални услуги; 

за добив на кариерни материали; 

за технически услуги; 

за административни услуги; 

за откупуване на гробни места; 

туристическа такса; 
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други местни такси, определени със закон. 

(2) На територията на общината се събират и приходи от предоставяните услуги и права (накратко 

услуги), с изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата. 

(3) Не се определят цени и не се събират такси за общински услуги, предоставени за всеобщо 

ползване. 

 

Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги и права се определя в български лева. 

Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински 

таксови марки. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с 

предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго. 

 

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните 

принципи: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;  

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна 

такса за всяка от дейностите. 

 

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички 

разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за 

управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи 

отношение към формирането на размера на таксата. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и 

актовете по неговото прилагане. 

 

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита 

на обществения интерес. 

(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на 

таксата е за сметка на общинските приходи. 
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(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени 

данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския 

бюджет. 

 

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, 

заплащат само такса за периода на ползване на услугата, по ред определен с настоящата Наредба. 

 

Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава хора с увреждания и други категории граждани 

изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. 

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи. 

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на 

общината. 

 

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа 

за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай 

размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на 

нетни приходи. 

 

Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на 

общината.  

(2) Местните такси се събират от общинската администрация и съответните заведения, упоменати 

в разделите на тази наредба. 

(3) По решение на Общински съвет събирането на местните такси може да се възлага по 

договаряне на органите на Данъчната администрация срещу заплащане на възнаграждение. 

(4) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

Промени в размера на местните такси и цените на услугите 

 

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на 

тяхното приемане. 

 

Чл. 12. (1) Предложението за промяна размера на местните такси и цените на услугите и/или 

предложение за нови местни такси и цени на услуги трябва да бъде придружено с икономическа 

обосновка. 

(2) Икономическата обосновка по ал. 1 задължително съдържа: 

оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната 

цена; 

оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите, 

както и приема нови такива. 

 

Чл. 13. Общинската администрация подържа данни за: 

услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

ползвателите на предоставената услуга; 

изключенията от общата политика (преференции); 

събраните средства от такси и цени на услуги и права. 
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ГЛАВА ВТОРА 

Местни такси 

 

РАЗДЕЛ І (Нов – Решение № 174/20.12.2004 г.) 

Такса за битови отпадъци  

 

Чл. 14. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или 

други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 

поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

(2) Границите и районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на 

предоставените услуги по ал. 1 в съответните райони, както и честотата на сметоизвозване се 

определят със заповед на кмета на община Казанлък не по-късно от 30 октомври на предходната 

година. Заповедта на кмета се обявява публично. 

(3) За имоти, намиращи се извън границите и районите, определени съгласно ал. 2, се събира такса 

смет за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване. 

(4) (Нова - Решение № 125/30.01.2009 г., изм. - Решение № 184/30.04.2009 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За имотите в 

регулационни граници на всички населении места и за застроените терени извън регулационните 

граници на населените места на територията на община Казанлък,
 
попадащи в границите, 

определени със заповедта на кмета по ал. 2, при невъзможност за предоставяне на услугата 

сметосъбиране и сметоизвозване поради недостъпност на имотите (липса на изградена 

инфраструктура), на лицата, лишени от услугата да се издават удостоверения  Общинско 

предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата” по депозирано от тях 

заявление в деловодството на звеното в срок до 30 март на текущата година. 

(5) (Нова - Решение № 125/30.01.2009 г.) Физически и юридически лица, които съгласно ал. 4 не получават 

услугата сметосъбиране и сметоизвозване, заплащат такса само за обезвреждане в депа на 

битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

 

Чл. 15. (1) (Изм. - Решение № 333/16.12.2005 г.)  Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено 

вещно право на ползване – от ползвателя. При концесия данъчно задължен е концесионерът. 
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(2) (Изм. - Решение № 553/13.12.2010 г.) Собственик на сграда, построена върху държавен или общински 

урегулиран поземлен имот дължи такса за битови отпадъци и за имота. 

(3) При учредено вещно право на ползване или особено право на ползване, задължен за такса за 

битови отпадъци е ползвателят или концесионерът. 

(4) (Изм. - Решение № 428/29.04.2010 г.) Когато недвижим имот, за който се дължи такса за битови отпадъци и 

правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат 

такса за съответните части, които притежават. Всеки от собствениците на имота може да плати 

такса за битови отпадъци за целия имот за своя сметка или за сметка на останалите. 

 

(5) (нова с Решение № 8/14.12.2011 г.) Таксата битови отпадъци се заплаща на вноските и в сроковете за 

заплащане на данъка върху недвижимите имоти. 

(6) (нова с Решение № 8/14.12.2011 г.) На предплатилите в срока по чл. 28, ал. 2 от ЗМДТ дължимата такса за 

цялата година, се прави отстъпка от 5 на сто. 

 

Чл. 16. (Нов -  Решение № 333/16.12.2005 г.) 

(1) За новопридобити имоти такса битови отпадъци се събира в началото на месеца, следващ 

придобиването на имота.  

(2) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи такса от началото на месеца, следващ 

месеца, през който са завършени или е започнало използването му. 

 (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е 

преустановено ползването им. 

(4) За обстоятелствата по ал. 2 и ал. 3 собствениците, а при учредено вещно право на ползване – 

ползвателите на имота подават декларация по образец /Приложение № 2/ в Дирекция “МДТ” при 

община Казанлък. Когато се установи, че декларираните обстоятелства не отговарят на 

действителността, таксата се определя съобразно последните.”. 

 

Чл. 16
"а"

 (Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) 

 

Чл. 16
"б"

 ((Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) 

  

Чл. 17. (1) (Нова -  Решение № 184/30.04.2009 г.; Изм. с  Решение № .../.03.2015 г. ) Освобождават се от заплащане на такса 

за сметосъбиране и сметоизвозване въз основа на декларация по образец (Приложение № 4 от 
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Наредбата) лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от 

нея, съгласно чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ, собственици на: 

1. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  застроени, незастроени и неползвани имоти терени в регулация и извън 

регулация на гр. Казанлък и населените места в общината, попадащи в границите, определени в 

заповедта по чл. 14, ал. 2. 

2. (Изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) имоти по чл. 14, ал. 4; 

3. новопридобити имоти. 

(2) (Нова -  Решение № 184/30.04.2009 г) (Изм. - Решение № 428/29.04.2010 г.) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 2 се подават в 

Дирекция "Местни данъци и такси" на Община Казанлък в срок до края на предходната година. 

Декларациите по ал. 1, т. 3 се подават в двумесечен срок от датата на придобиване. 

(3) (Нова -  Решение № 184/30.04.2009 г) Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за 

сметосъбиране и сметоизвозване по ал. 1, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик 

или ползвател през посочения в декларацията период, както и ако през декларирания период или 

част от него в имота се извършват строителни или довършителни дейности. 

(4) (Нова -  Решение № 184/30.04.2009 г.) (Изм. - Решение № 428/29.04.2010 г.) В декларацията по ал. 1 данъчно 

задължените лица дават изрично съгласие за извършване на проверки от данъчната 

администрация. 

(5) (Нова - Решение № 184/30.04.2009 г) (Отм. - Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския административен съд, влязло в законна сила на 

08.12.2009 г.) 

(5) (Нова - Решение № 553/13.12.2010 г.) (Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) 

(5) (Нова, с Решение № 8/14.12.2011 г.) Освобождават се от такса сметосъбиране и сметоизвозване народните 

читалища на територията на община Казанлък. 

 

Чл. 18.  (1)  (Изм. - Решение № 333/16.12.2005 г.) Таксата се определя в годишен размер с решение на 

Общинския съвет въз основа на одобрена план–сметка за всяка дейност /Приложение № 1/, 

включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им; 

3. (Отм. - Решение № 553/13.12.2010 г.)  

3. (Нова - Решение № 553/13.12.2010 г.) Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

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



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 

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

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

(2) (Нова -Решение № 333/16.12.2005 г.) (Отм. - Решение № 553/13.12.2010 г.) (Нова - Решение № 553/13.12.2010 г.) За нежилищни 

имоти на предприятия и на граждани, попадащи извън границите на организираното 

сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа 

или други съоръжения по ал. 1, т. 3 и за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване по ал. 1, т. 4 в размер пропорционално в промил на по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ на недвижимите, нежилищни 

имоти на предприятията, респективно на данъчната оценка на имотите на гражданите. 

(3) (Предишен текст на ал. 2 -  Решение № 333/16.12.2005 г.) (Отм. - Решение № 553/13.12.2010 г.)  (Нова ал. 4 - Решение № 333/16.12.2005 г., ал. 

4 става ал. 3 - Решение № 553/13.12.2010 г.) Таксата се администрира и се събира от общинска администрация. 

(4) (Нова, с Решение № 8/14.12.2011 г.) Таксата за битови отпадъци на нежилищни имоти на предприятията се 

определя: 

1. според количеството на битови отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им 

и честотата на сметоизвозване; 

2. пропорционално в промил на база по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, 

съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ на недвижимите, нежилищни имоти на предприятията. 

(5) (Нова, с Решение № 809/28.11.2013 г.) За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на 

предприятия по реда на чл. 18, ал. 4, т. 1 предприятията подават в срок до 30 ноември на 

предходната година до кмета на община Казанлък, чрез дирекция “Местни данъци и такси“ 

декларация по образец (Приложение № 3) в два екземпляра с базовите данни на недвижимия имот. 

(6) (Нова, с Решение № 809/28.11.2013 г. 

1. Видът и броят на необходимите съдове се определят от общинска администрация, съобразно 

декларираните базови данни на недвижимия имот по „Диференцирани норми на натрупване на 

ТБО от нежилищни имоти в Община Казанлък. (част от декларицията по Приложение № 3) 

2. В периода от 5 до 15 декември, деклараторът може да направи справка за вида и броя на 

необходимите съдове за битове отпадъци, определени по реда на т. 1. 

3. В периода от 5 до 20 декември, деклараторът може да внесе искане за оттегляне на подадената 

декларация. В такъв случай ще заплаща такса битови отпадъци, пропорционално върху основа, 

определена от Общинския съвет. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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4. При промяна на декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 5 Задължените лица подават нова 

декларация. Декларацията се подава в 7 дневен срок от настъпване на промяната. 

(7) (Нова, с Решение № 8/14.12.2011 г.) Общински съвет Казанлък ежегодно със свое решение определя 

размера на такса битови отпадъци на един съд за една година при определена честота на 

сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда, като цена на услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депо или други съоръжения на битовите 

отпадъци. 

(8) (Нова, с Решение № 8/14.12.2011 г.) Освен таксата по ал. 7, предприятията заплащат и такса за услугата по 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в 

промил на база по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение 

№ 2 от ЗМДТ на недвижимите, нежилищни имоти на предприятията. 

(9) (Нова, с Решение № 8/14.12.2011 г.) Извън случаите в чл. 18, ал. 5, такса битови отпадъци на нежилищни 

имоти на предприятия се определя пропорционално в промили на база по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ на недвижимите, 

нежилищни имоти на предприятията. Разпределението на размера на промила по видове услуги е 

както следва: 

1. за сметосъбиране и сметоизвозване; 

2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

(10) (Нова, с Решение № 8/14.12.2011 г.) Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти 

на предприятия се определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, като 

разпределението на размера на промира по видове услуги е както следва: 

1. за сметосъбиране и сметоизвозване; 

2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

 

Чл. 18
"а"

 (Нов -  Решение № 333/16.12.2005 г.) (Отм. - Решение № 553/13.12.2010 г.) 

Чл. 18 "а" (Нов - Решение № 553/13.12.2010 г.) (Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) 
 

Чл. 18
"б"

 (Нов - Решение № 333/16.12.2005 г., досегашен текст, отм. - Решение № 553/13.12.2010 г.) 

Чл. 18"б"  (Нов - Решение №553/13.12.2010 г.)  (Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) 
 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Чл. 18
"в"

 (Отм. -  Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - 

София, влязло в законна сила на 30.06.2010 г.,) 

Чл. 18"в" (Нов - Решение № 553/13.12.2010 г.)  (Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) 
 

Чл. 18
"г"

 (предишен текст на чл. 18"б", ал. 1 - Решение № 333/16.12.2005 г) (Отм. - Решение № 553/13.12.2010 г.)  

Чл. 18 "г" (Нов - Решение № 553/13.12.2010 г.) (Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.) 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени 

с друго предназначение 

 

Чл. 19. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични 

платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както 

и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от 

зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1. 

(3) Зоните по ал. 2 са : 

1. за гр.Казанлък : 

ПЪРВА ЗОНА : Границите минават по улиците : “Никола Петков”, “д-р Кръстьо Кръстев”, “Цар 

Иван Шишман”, “Христо Ботев”, “6-ти септември”, “Зора”, “Цар Освободител”, “Стефан 

Караджа”, “Войнишка”, “Петър Берон”, “Орешака” и “Опълченска”. 

ВТОРА ЗОНА : Границите минават по улиците : “Хемус”, “Ненко Балкански”, “19-ти февруари”, 

“Петко войвода”, “Кремона”, “Чаталджа”, “Кенали”, “Москва”, “Севт ІІІ”, “Стара планина”, 

“Вожели”, “Панайот Хитов”, “Одрин”, “Антон Митов”, “Орешака”, “Генерал Драгомиров”. 

ТРЕТА ЗОНА : обхваща : кв. “Васил Левски”, ж.к.”Изток”, южно от ж.п.линията улици: 

“Олимпиада”, южен обходен път, “Розова долина”, “Кенали”, “Чаталджа”, “Кремона”, “Петко 

войвода”, “19-ти февруари”, “Чумерна”. 

ЧЕТВЪРТА ЗОНА : Границите минават по улиците : “Розова долина”, южно от ж.п.-ли-нията; 

южен обходен път; “23-ти Пехотен Шипченски полк”, западно от ж.п.-линията; южно и западно от 

ул. "Москва"; както и ж.к.”Изток – ІІ”  

2. останалите населени места от общината се приравняват към ЧЕТВЪРТА ЗОНА по т.1 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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(4) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № …837/17.12.2013 г.) Таксите се определят на квадратен метър, 

както следват: 

1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция на кв.м. : 

на ден – 0,50 лв.  

на месец – 12,50 лв.  

за продажба с кола впрегната с добитък на ден – 1,20 лв.  

за продажба с лек автомобил на ден – 2,70 лв.  

за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден – 6,00 лв.  

2. За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки, се събира такса в размер удвоения 

размер на таксата по т.1.  

3. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени за 

търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини и др. се събира такса: 

3.1. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) На кв. м за един ден: 

първа зона – 0.40 лв.  

втора зона – 0.35 лв.  

трета зона – 0.30 лв.  

четвърта зона– 0.20 лв. 

за продажба на книги - 0,30 лв. 

3.2. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) На кв. м за пълен месец: 

първа зона – 8.00 лв. 

втора зона – 7.00 лв. 

трета зона – 6.00 лв. 

четвърта зона – 4.00 лв. 

за продажба на книги – 5,00 лв.  

 

3.3. (Нова,  Решение № 73/13.02.2012 г.) За продажба на царевица и сладолед на месец на кв. м: 

първа зона – 50.00 лв. 

втора зона – 40.00 лв. 

трета зона – 30.00 лв. 

четвърта зона – 25.00 лв. 

 

3.4. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) За поставяне на кафе машини и пиле-грил на месеца на кв. м: 

първа зона – 60.00 лв. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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втора зона – 50.00 лв. 

трета зона – 40.00 лв. 

четвърта зона – 30.00 лв. 

 

4. (Пром. - Решение № 219/ 27.04.2005 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За ползване на места, върху които са 

организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки се събира такса на кв.м. на ден в 

размер на 2,50 лв.  

 

5. (Нова, Решение № 219/27.04.2005 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  За ползване на места, върху които са 

организирани панорами, събори и празници за разполагане на съоръжения за обществено хранене 

се събира такса на кв. м. на ден в размер на 1,30 лв.  

 

6. (Нова, Решение № 219/27.04.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За ползване на места по 

време на организирани панорами, събори и празници за разполагане на маси, стилажи и др. с цел 

извършване на търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти се събира такса 

на кв. м на ден в размер на 1.50 лв.  

 

7. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За ползване на места, върху които са 

организирани панорами, моторни люлки и др. се събира такса на кв. мна ден 0,40 лв. 

 

8. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.  ) За ползване на места по време на панорами, 

събори и празници за разполагане на стрелбища, батути и други подобни се събира такса в размер 

на 0.70 лв. на кв. м на ден.   

 

9. (Изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За ползване на места, върху които са 

организирани циркови представления се събира такса на кв.м. на ден 0,30 лв. 

 

10. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) За поставяне на кафе машини, машини за закуски и други в 

административни сгради, училища и други се събира такса в размер на 70.00 лв. на месец на кв. м.   

(5) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 1. За разполагане на РИЕ (рекламно-

информационни елементи) върху общински терени се заплащат такси съгласно Наредба № 22 за 

рекламната дейност на територията на община Казанлък. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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2. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За разглеждане на документи за поставяне на 1 

(един) брой РИН, подадени съгласно Наредба № 22 на ОбС – Казанлък, се заплаща такса в размер 

на 30.00 лв. в случаите по чл. 10, чл. 13, чл. 15 и чл. 18. 

3. (Нова. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За разглеждане на документи за поставяне на 1 (един) брой РИН, 

подадени съгласно Наредба № 22 на ОбС – Казанлък, се заплаща такса в размер на 10,00 лв. в 

случаите по чл. 16, чл. 20, ал. 1 и чл. 24, ал. 1.  

(6) Таксите се плащат при издаване на разрешително за ползване на място за посочения в него 

период, след подаване на писмена молба  до кмета на общината по определен образец и 

изискващите се към нея документи.  

(7) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г. )  Издаденото разрешително за ползване на място може да се отнеме в 

следните случаи : 

- когато мястото не се ползва по предназначение; 

- когато не се използва от лицето, на което е предоставено; 

- когато важни обществени нужди налагат това; 

- (Ново. - Решение № 837/17.12.2013 г., ) При констатиране на неплащане на повече от 3 (три) пъти. 

(8) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) При ползване на мястото за пълен месец таксите по т. 3.2. се плащат не 

по-късно от изтичането на предходния месец. 

(9) При прекратяване на ползването на площите по ал. 4, лицата не заплащат такса за периода от 

прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.  

(10) При подновяване разрешителното за ползване се спазва реда по ал.6. 

(11) При промяна на ползваната площ размера на площта се отразява върху разрешителното за 

съответен месец. 

 

Чл. 20. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г. ) Срока за издаване на разрешителното по ал. 6 на чл. 19 е 14 дни, 

ако не е определен с друг нормативен акт. 

 

Чл. 21. Таксите се събират от общинска администрация. 

 

 

Раздел III (Заглавието изм. - Решение № 837/17.12.2013 г. ) 

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

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

социални услуги 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Чл. 22. (1) (Изм., Решение №560/13.12.2010 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) (Изм., Решение № 722/30.07.2013 г.) 

(Нова, Решение №1025/31.07.2014 г.) Предучилищната подготовка на децата се осъществява в подготвителни 

групи в детските градини и училища, като съгласно Закона за народната просвета ,родителите или 

настойниците не заплащат такса за тяхното обучение. За ползване на целодневни детски ясли, 

целодневни детски градини и обединени детски заведения ,родителите или настойниците заплащат 

месечна такса за издръжка местна дейност. 

(2) (Изм., Решение № 283/24.09.2009 г.) (Изм., Решение № 560/13.12.2010 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Размерът на месечната 

такса по ал. 1 е, както следва: 

1. (Изм., Решение № 560/13.12.2010 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

(Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) (Отм, Решение №1025/31.07.2014 г.)  
2. (Изм. - Решение № 560/13.12.201 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

 (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) Присъствена месечна такса: 

2.1. (Нова, Решение №1025/31.07.2014 г.) за детски ясли, яслени групи в ОДЗ и за детски градини (3-годишни и 

4-годишни деца) – 2,20 лв. на ден. 

2.2. (Нова, Решение №1025/31.07.2014 г.) за целодневни подготвителни групи в детски градини (5-годишни и 

6-годишни) – 1,80 лв. на ден. 

3. (Отм. - Решение № 283/24.09.2009 г.) (Нова, Решение №1025/31.07.2014 г.) за полудневни подготвителни групи в детски 

градини и училища (5-годишни и 6-годишни) – безплатно. 

(3) ( Доп. - Решение № 125/30.01.2009 г.) (Изм. - Решение № 560/13.12.2010 г.) (Изм., Решение № 722/30.07.2013 г.) 

1. (Изм. - Решение № 560/13.12.2010 г.) (Изм., Решение № 722/30.07.2013 г.) 

Такса се заплаща с 50 на сто намаление за сираци, деца с неизвестен баща и на деца, чиито и 

двамата родители са студенти редовни форма на обучение. 

2. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в 

общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. 

3. (Изм., Решение № 722/30.07.2013 г.) Не се заплащат  такси за деца: 

1.1. (Изм., Решение № 722/30.07.2013 г.) на които един или двамата родители са освидетелствани и с изадено 

удостоверение на ТЕЛК с над 71 на сто трайна намалена работоспособност към момента на 

подаване на декларацията за облекчен режим на плащане; 

1.2. на които един или двамата родители са загинали при производствени аварии или при 

изпълнение на служебни задължения; 

1.3. на които един или двамата родители са с хронични заболявания /посочени в списък утвърден 

от министъра на здравеопазването/; 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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1.4. настанени в санаториални детски заведения или групи;  

1.5. които са трето и следващо дете на многодетни родители, чийто деца посещават детско 

заведение или училище. Последните плащат такса за първо дете в цял размер, а за второ – 50 на 

сто. 

1.6. (Нова - Решение № 365/ 06.03.2006 г.) (Отм. - Решение № 560/13.12.2010 г.)  

1.7. (Нова - Решение № 726/ 26.07.2007 г.) деца, освидетелствани и с издадено решение на ТЕЛК с 50 и над 50 

на сто трайно намалена работоспособност, считано от 01.07.2007 г.    

(4) (Изм. - Решение № 283/24.09.2009 г.) (Изм., Решение № 722/30.07.2013 г.) 

Условия и начин за заплащане на таксите: 

1. При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при 

условия, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение. 

2. За ползване на облекченията по ал. 3 родителите или настойниците подават декларация до 

директора на заведението, придружена с документи, доказващи наличието на обстоятелствата по 

ал. 3. 

3. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такси започва от началото 

на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията. 

4. (Изм. - Решение № 283/24.09.2009 г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца, 

за който се дължат. 

5. (Отм. - Решение № 283/24.09.2009 г.)  

5. (Нова - Решение № 722/30.07.2013 г.) При заплащане на такса, родителите имат право да ползват само едно 

от посочените в чл. 22, ал. 3 облекчения за всяко от децата си, като представят за това 

необходимите документи.  

6. (Изм. - Решение № 283/24.09.2009 г.) За ползване услугите на Детска млечна кухня родителите или 

настойниците заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в следните размери: 

- за дете от 0-ва или І-ва група - 0,50 лв.; 

- за дете от ІІ-ра и ІІІ-та група - 0,75 лв. 

(5). (Отм. с Решение №1025/31.07.2014 г.)  

(6) (Нова,  Решение № 73/13.02.2012 г.) За ползване на облекченията по ал. 3 родителите или настойниците 

подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи наличието 

на обстоятелствата по ал. 3, както и служебна бележка за липса на задължения към общината, 

подписана от гл. счетоводител и директора на дирекция „МДТ” при община Казанлък, към 

момента на подаване на декларацията. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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(7) (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) (Отм. с Решение №1025/31.07.2014 г.)  

 

Чл. 23. (1) (Изм. - Решение № 283/24.09.2009 г.) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  За ползване на Почивна база „Паниците 

се заплащат следните такси: 

1. За ученици – 63.00 лв. за седемдневен престой (2.00 лв. за нощувка и 7.00 лв. за храна на ден); 

2. За деца – 56.00 лв. за седемдневен престой (2.00 лв. за нощувка и 6.00 лв. за храна на ден); 

3. За слжители на Общинска администрация – 5.00 лв. за нощувка и 8.00 лв. за храна на ден; 

4. За граждани – 6.00 лв. за нощувка и 8.00 лв. за храна на ден. 

От 2010 година за ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер на 2,40 лв. 

постоянна 3,60 лв. и променлива – съгласно чл. 22, ал.3.   

(2) Таксите се заплащат от ползвателя преди ползване на услугата. 

(3) Облекчения – същите като в ал.3 на чл.22. 

(4) (Нова. с  Решение № .../.03.2015 г.) За определяне график на смените и реда за ползване на Почивна база 

„Паниците” Кметът на Община Казанлък ежегодно издава заповед. 

 

Чл. 24. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща 

месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице. 

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и 

облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и 

съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и 

битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и 

чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от 

дарителски програми и благотворителност. 

(3) Комунално – битовите разходи се разпределят пропорционално на броя на обслужваните за 

месеца лица. 

(4) Стойността на консумираната храна се изчислява ежедневно на база калкулационни ведомости 

и требвателни листове. 

(5) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето и тя не може да бъде повече от 60 % 

от тези доходи. Когато тази сума е недостатъчна за покриване на таксата, разликата е за сметка на 

бюджета на общината. 

Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социалните 

услуги. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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(6) Ветераните от войните заплащат месечна такса за ползваните социални услуги от домашен 

социален патронаж в размера по ал. 1, но не повече от 30% от получаваната лична пенсия или от 

сбора от пенсиите си без добавките изплащани към тях. 

(7) В Домашен социален патронаж се приемат и лица, които сами или техни близки приемат 

заплащането на такса в размер на реалните разходи.  

(8) (Пром.- Решение № 438/25.05.2006 г.) (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.), (Изм. - Решение № 283/24.09.2009 г.) Местните такси в 

заведенията за социални услуги се начисляват и събират от длъжностните лица в заведенията и се 

внасят от 10-то до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат в общинския бюджет.  

 

Чл. 24"а" (Нов - Решение № 270/28.07.2005 г.) Инвалидите, ползващи инвалидни колички могат да ползват 

специализирани транспортни услуги в гр. Казанлък, предоставяни от Домашен социален патронаж 

срещу заплащане на следните такси: 

- на пропътуван километър      - 0,50 лв. 

- при престой повече от ½ час    - 1,00 лв. 

 

Чл. 24"б" (Нов - Решение № 399/30.03.2006 г.) За лицата, ползващи социални услуги по проекта "Социални 

услуги в замяна на нови работни места" определя размер на основната ставка на потребителската 

такса за едно лице  0,18 лв./час. 

 

Чл. 24 "в" (Нов – Решение № 272/28.06.2012 г.) Потребителите на почасови социални услуги (дейности за 

лична помощ, дейности за социална подкрепа и социално вкюлчване, и комунално-битови 

дейности) от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Казанлък, по 

проект „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси заплащат такси, 

както слева:  

Ал. 1 за дейности за лична помощ – 0,22 лв./ч.; 

Ал. 2 за дейности за социална подкрепа и социално включване – 0,22 лв./ч.; 

Ал. 3 за комунално-битови дейности – 0,22 лв./ч.  
 

 

Раздел IV 
(Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 
Чл. 25. (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 
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Раздел V 
(Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 
Чл. 26. (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

Чл. 27. (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

Чл. 28. (Пром. -  Решение № 270/28.07.2005 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

Чл. 29. (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

Чл. 30. (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

 

 

 

Раздел VI 

Такси за технически услуги 

 

Чл. 31. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат 

дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, 

благоустройството, кадастъра в селищните и извън селищните територии. 

 

Чл. 32. (1) Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 

ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

(2) таксите се събират от длъжностни лица от общинска администрация. 

Чл. 33. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, 

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

 

Чл. 34. (Изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № 837/17.12.2013 г..) Размерът на таксите за технически услуги 

се определя както следва: 

1. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.,  изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) за издаване на скица за недвижим имот и скица 

за линеен обект – 15.00 лв.;   

2. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.,  изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) за издаване на скица за недвижим имот за 

проектиране (с указан начин на застрояване) – 30.00 лв.;   

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5.00 лв.;   

4. (Отменена - Решение № 837/17.12.2013 г.)  
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5. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г., изм. - Решение № …/17.12.2013 г.) за издаване на удостоверения за факти и 

обстоятелства по устройство на територията – 10.00 лв. ;   

6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - 4,00 

лв. плюс 0,10 лв. на всеки лист с формат А4 ;   

7. (Отменена - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

8. (Отменена - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

9. (Нова - Решение № 83717.12.2013 г.) Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж – 30,00 

лв. 

 

Чл. 35. Срокът за извършване на технически услуги е 14 дни, ако не е установен с друг нормативен 

акт. 

 

Раздел VII 
(Заглавието изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
Такси за административни услуги и такси за откупуване на гробни места 
 

Чл. 36. (1). (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

1. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

2. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

3. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

4. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

5. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

6. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

7. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

8. (Отм. - Решение № 125/30.01.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

9. (Отм. - Решение № 125/30.01.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

10. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

11. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

12. (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

13. (Нова - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

14. (Нова - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

15. (Нова - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

16. (Нова - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 
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17. (Нова - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

18. (Нова - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

(2). (Изм. - Решение № 281/24.09.2009 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

 

Чл. 36. (Нов., Решение № 73/13.02.2012 г.) (1) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За извършване на услуги по 

гражданското състояние се заплащат следните такси: 

1. Удостоверение за раждане-дубликат – 4.00 лв.  

2. Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат – 4.00 лв.   

3. Препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лв.   

4. Процедура за припознаване на дете след съставяне на акт за раждане – 4.00 лв.   

5. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Пресъставяне  на акт за раждане от чужбина – 10.00 лв. 

6. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Пресъставяне на Акт за граждански брак от чужбина – 10,00 лв. 

7. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Пресъставяне на акт за смърт от чужбина – 10.00 лв. 

8. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за липса на съставен акт за раждане/смърт – 4.00 лв.   

9. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за наследници – 5.00 лв.   

10. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за семейно положение – 4.00 лв.   

11. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  Удостоверение за семейно положение за съпруг/а и деца – 4,00 лв. 

12. (Изм.. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за семейно положение за съпруг/а и деца и родствени 

връзки – 4,00 лв. 

13. (Изм. - Решение № …/17.12.2013 г.) Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина – 10.00 лв.   

14. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България – 10,00 лв.   

15. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за родените от майката деца – 3.00 лв.   

16. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за правно ограничение – 3,00 лв. 

17. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за приемно семейство – 3,00 лв. 

18. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 4.00 лв.   

19. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за вписване в Регистъра на населението – 3.00 лв.   

20. Удостоверение за настоящ адрес – 4.00 лв.   

21. Удостоверение за постоянен адрес – 4.00 лв.  

22. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за промени на постоянен адрес – 4,00 лв. 

23. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Удостоверение за промени на настоящ адрес – 4,00 лв.  

24. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Регистриране/промяна на настоящ адрес – 4.00 лв.   
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№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
 

Page 22 of 88 
 
 

 

 

 

 

25. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Регистриране/промяна на постоянен адрес – 4.00 лв.   

26. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Регистриране/промяна на постоянен адрес /жителство/ - 4.00 лв 

27. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Издаване на заверен препис или копие от актове по гражданско 

състояние – 3.00 лв.   

28. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес 

– 5.00 лв. 

29. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  1. Заверка на документи за чужбина – 6,00 лв.  

2. Легализация на документи – 6.00 лв.    

30. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  Издаване заверен препис или копие от Личен регистрационен картон 

/ЛРК/ или страница от семейния регистър на населението – 5,00 лв. 

31. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  Възстановяване /промяна/ на име по чл. 19а от Закона за гражданската 

регистрация /ЗГР/ - 5,00 лв. 

32. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  Окомплектоване и проверка на документи към установяване наличие 

на българско гражданство – 10,00 лв. 

33. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Гробни места в гр. Казанлък, както следва: 

- до 15 години – 20.00 лв.   

- за вечни времена – 70.00 лв.   

34. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Гробни места в населените места в община Казанлък, както следва: 

- до 15 години – 10.00 лв. 

- за вечни времена – 25.00 лв.   

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал. 1 са както следва: 

1. Обикновена – 3 работни дни срещу заплащане на такса, определена в ал.1. 

2. Бърза – 2 работни дни срещу заплащане на двойния размер на таксите, определени в ал.1. 

3. Експресна – 8 часа срещу заплащане на тройния размер на таксите определени в ал.1. 

(3) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Срокове за извършване на услугите по ал. 1 извън тези по ал. 2, както 

следва: 

1. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) При издаване на Удостоверение за наследници по т. 9, когато е 

необходимо да се извършват справки за минали години не се допуска експресна.     

2. По т. 4 – след 3 (три) месеца. 

3. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) По т. 5, т. 6 и по т. 7 – до 10 (десет) работни дни. 

4. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.). 

5. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

35. (Нова, с  Решение № .../.03.2015 г.) Удостоверение за идентичност на административен адрес – 5.00 лв. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
 

Page 23 of 88 
 
 

 

 

 

 

 

   
Чл. 37. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни 

права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 3,00 лв.    

 

Чл. 38. (Отм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) 

 

Чл. 39. (1) (Пром. -  Решение № 270/28.07.2005 г.)  (Отм.., Решение № 73/13.02.2012 г.) 

 

 

 

 

Раздел VІІІ 
(Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)   
 

Чл. 40. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  
 

 

Раздел ІХ 

Такси за удостоверения и заверки на документи, издавани от Дирекция „МДТ” 

 

Чл. 40."а" (Нов - Решение № 029/28.02.2008 г.) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) За издадени удостоверения от 

Дирекция „МДТ” се събират следните такси: 

1. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – 5.00 лв.; 

2. за издаване на удостоверение за дължимите данъци и лихви от наследодател по реда на чл. 22, 

ал. 3 от ДОПК – 2.00 лв.; 

3. за издаване на удостоверение за платен данък наследство по чл. 41 от ЗМДТ – 2.00 лв.; 

4. за издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства по писмено искане – 

2.00 лв.; 

5. за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК – 2.00 лв.; 

6. за издаване на заверено копие на данъчни документи – 0.50 лв. на страница. 

7. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) за издаване на Удостоверение за декларирани дани – 2,00 лв. 
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Раздел Х 

Такси за притежаване на куче 

(Изм. - Решение № 702/11.07.2011 г.)   
 

Чл. 40."б" (1) (Нов - Решение № 029/28.02.2008 г.) (Доп., досегашен чл. 40"б" - Решение № 213/28.03.2008 г.) (Изм. - Решение № 

702/11.07.2011 г.)  За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято 

територия е постоянният му адрес/седалище в размер на 10 лв. 

(2) (Нова - Решение № 213/28.03.2008 г.) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(3) (Нова - Решение № 702/11.07.2011 г.) Престой на безнадзорни кучета в общински приют – 10 лв. на ден. 

 

 

Раздел ХІ 

Такси за ползване на дървесина и билки в гори и земи общинска собственост  
(Нов - Решение № 702/11.07.2011 г.) 
 

Чл. 40."в" (Нов - Решение № 702/11.07.2011 г.) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  (1)  За ползване на дървесина от гори 

и земи общинска собственост: 

- такса за ползване на дървесина на корен – съгласно Приложение № 5 към наредбата 

- (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  

- (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  

(2) Такса за ползване на лечебни растения и билки по Закона за биоразнообразието  - съгласно 

Приложение № 7 към наредбата. 

(3) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Такса за кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски 

фонд – съгласно Приложение № 6 към настоящата наредба. 

 

 

 

Раздел ХІІ 
(Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
  
 Чл. 40. „д” (Нов - Решение № 702/11.07.2011 г.)  (1) Разрешения за извозване на земни маси и строителни 

отпадъци: 
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- за физически лица – 20 лв. 

- за юридически лица – 50 лв. 

- за депониране на строителни отпадъци и земни маси – 3 лв. на тон. 

(2) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Разрешения за извозване и депониране  на битови отпадъци: 

- за юридически лица – 50 лв. 

- за депониране на битови отпадъци – 30 лв. на тон. 

- за депониране на битови отпадъци от други общини – 20.00 лв. на тон. 

 

 

 

 

 

 

Глава трета 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

Чл. 41. За всички услуги и права, предоставяни от общината (накратко услуги), които не са 

регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба. 

 

Чл. 42. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината 

по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по 

предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 

материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и 

доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване; 

разходи за управление и контрол; 

разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и 

регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната 

среда; 

пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за 

отчетност. 

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 

(4) Услугите се заплащат в Общината и приходите от тях постъпват в бюджета й. 

 

Чл. 43. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от 

общината, неуредени в специален закон, се утвърждават със заповед на кмета на общината. 

 

Чл. 44. (Изм. - Решение № 856/07.05.2008 г. - отм. поз. 34 от ал. 1) (Изм. - Решение № 029/28.02.2008 г. - отм. в частта от т. 

141 до 146 вкл. по ал. 1) (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) ( Изм. -  Решение № 282/24.09.2009 г.) (Изм. - Решение № 

393/25.02.2010 г.) (Изм. - Решение № 554/13.12.2010 г., отм. т. 17 на ал. 1) (Изм. - Решение № 553/13.12.2010 г., нова т. 137.1.) 

(Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Изм. с Решение №927/23.04.2014 г.) (Изм. с Решение 

№1025/31.07.2014 г.) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   
 

(1)  Общинският съвет определя услуги и цените за тях, както следва: 

 

 
№ по 

ред 

 

Вид на услугата 

 

 Цена 

1. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)(Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.) 
Доставка на писмо с обратна разписка 

 

1.30 лв. 

2. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.) 
Издаване на Удостоверение за нов 

административен адрес  

 

10.00 лв 

3. Издаване на удостоверения за изплатен 

приватизиран обект 

 

3,00 лв. 

4. Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на задължения към общината 

 

1 лв./ бр. 

5. (Отм. - Решение № 280/24.09.2009 г.)  

6. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) Издаване на преписи, 

ксерокопия от архива по селско стопанство 

 

3.60 лв. / бр. 

7. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.)  

Регистрация на тютюнопроизводители 
4,20 лв. 

8. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) 

Подготовка на документи за регистриране на 

земеделски производители в дворни места 

 

4,20 лв. 

9. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.)  
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Издаване на удостоверение за упражняване на 

частна ветеринарно-медицинска практика 

4,20 лв. 

10. (Отм. - Решение № 280/24.09.2009 г.)  

11. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

Молба-декларация по чл.16 от Наредба № 12 на 

ОбС – Казанлък  

 

1.20 лв./бр. 

11.1. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) Молба-декларация при 

кандидатстване за настаняване в общински 

жилища за лица с доказани жилищни нужди, 

съгласно Наредба № 12 на ОбС - Казанлък 

 

 

 

1.00 лв. 
 

12. 
Документи, изискващи се по чл.2, ал.1 от 

ЗУЖВГМЖСВ 

 

 

 

4,00 лв./комплект 

13. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Издаване на 

удостоверение за наличие или липса на 

претенции за възстановяване на собственост 

 

5.00 лв. 

14. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Издаване на 

Удостоверение за наличие или липса на АОС 

 

2.50 лв. 

14.1. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) Издаване на 

Удостоверение, че имотът е отписан от актовите 

книги 

 

 

5.00 лв. 

15. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Заверено копие на 

договор от дирекция “Общинска собственост, 

стопанска политика и ПЧП” 

 

 

10,00 лв. 

16. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Преписи на документи 

(копие) от архива на дирекция “Общинска 

собственост, стопанска политика и ПЧП” 

до 5 листа 

за всеки следващ 

 

 

 

5,00 лв. 

0,50 лв. / лист 

  (Отм. - Решение № 554/13.12.2010 г.)  



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
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17. (Нов, Решение № 73/13.02.2012 г.) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

Регистрация на технически паспорт за строеж 

 

30.00 лв. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверка на разрешителни за ползване на пазари, 

панаири, тротоари, улични платна и други, 

физическите и юридическите лица заплащат 

месечна такса в размер: 

за ползване на тротоари, улични платна и 

терени с друго предназначение на територията 

на гр.Казанлък 

 

за ползване на тротоари, улични платна и 

терени с друго предназначение на територията 

на община Казанлък, с изключение на гр. 

Казанлък 

 

за Централен общински пазар и микропазарите. 

 

 

 

 

 

 

2,00 лв. 

 

 

 

1,00 лв. 

 

 

1,50 лв. 

19. (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

(Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
 

20. (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.) Издаване на 

разрешително за разносна търговия на 

територията на Община Казанлък на едно лице 

 

 

5.00 лв./ден 

21. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Блокаж и деблокаж на 

автомобили 

 

10.00 лв. 

22. Ламиниране на лицензи (разрешителни) и други 

документи 

 

2,00 лв. 

23. Документи за лиценз (разрешение) – комплект 2,00 лв. 

 

24. Документи за категоризация на туристически 

обекти – комплект 

 

2,00 лв. 

25. Пропуск и стикер за влизане в “Екозона”, 

гр.Казанлък на МПС : 

1.за извършване на ремонтно-възстановителни 

работи или други служебни задължения със 
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служебни автомобили 

2. за всички останали случаи 

5,00 лв./месец 

10,00 лв./месец 

26. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Пропуск за преминаване 

на товарни автомобили през централна градска 

част: 

- за един час 

- за един ден 

- за един месец 

- за една година 

 

 

 

3.00 лв. 

8.00 лв. 

17.00 лв. 

180.00 лв. 

27. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Пропуск за влизане в 

пешеходна зона “Екозона” на: 

- товарен автомобил /с включена такса за 

преминаване през централна градска част/ 

 

 

8.00 лв./ден 

3.00 лв./час 

- лек автомобил 5.00 лв./ден 

1.50 лв./час 

28. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Издаване на 

разрешително за ползване на едно място за 

кратковременно паркиране пред банкови 

институции 

 

 

 

100.00 лв./месец 

29. Издаване на удостоверения, служебни бележки 

и референции 

 

2,00 лв. 

30. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Издаване на препис на  

документи на дирекция “Общинска 

собственост, стопанска политика и ПЧП” 

 

 

2,00 лв. 

31. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) Заверка на копия на 

документи от дирекция “Общинска собственост, 

стопанска политика и ПЧП”: 

едностранно 

двустранно 

 

 

 

1,00 лв./лист 

1,50 лв./лист 

32. (Изм. - Решение № 856/07.05.2008 г. - нова. поз. 32 от ал. 1) 

Издаване на разрешение за таксиметров превоз 

на пътници на територията на община Казанлък 

 

 

50,00 лв./год. 
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№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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33. Заверка на копия на разрешение за 

таксиметрова дейност на пътници 

 

5,00 лв./год. 

34. ( Отм. - Решение № 856/07.05.2008 г.)  
(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)За улов (приспиване) на 

куче, по искане на ръководители на заводи, 

предприятия, хотели и други, в които няма 

общинско участие 
 

 

 

 

30,00 лв./куче 

35. (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

 (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.) (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) 
При подаване на Молба – декларация за 

кандидатстване за настаняване в общинско 

жилище, предназначено за отдаване под наем се 

заплаща 

 

 

 

 

1.00 лв. 

35. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) При подаване на Молба 

– декларация за кандидатстване за настаняване 

в общинско жилище, предназначено за отдаване 

под наем се заплаща 

 

 

 

1.00 лв. 

36. (Отм., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

36. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) Препис на заповедта за 

настаняване в общинско жилище 

 

6.00 лв. 

37. За съгласуване на маршрутно разписание за 

специализиран превоз на пътници по Наредба 

№ 33 на МТС 

 

 

15,00 лв. 

38. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) 

Заверка на дневници (регистри) за покупка и 

продажба на черни и цветни метали 

 

 

24,00 лв./бр. 

39. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Отм., Решение № 73/13.02.2012) 

(Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) Издаване на разрешения 

за удължено работно време след 22.30 ч. по 

смисъла на Наредбата за категоризиране на 

туристическите обекти и Наредба № 1 на ОбС – 

 

 

 

 

20.00 лв./месец 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Казанлък за опазване на обществения ред 

40. Такса за изхвърляне на отпадъци за ползване на 

открита площ пред търговски обекти и обекти 

за производство и услуги, вкл. и 

преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ : 

до 5 кв.м. 

до 20 кв.м. 

до 40 кв.м. 

 

4.  до 60 кв.м. 

5.  над 60 кв.м. 

 

 

 

 

2,00 лв./месец 

5,00 лв./месец 

10,00 лв./ мес. 

 

15,00 лв./месец 

20,00 лв./месец 

41. Такса за изхвърляне на отпадъци за ползване на 

маси, стилажи и др. съоръжения, разположени 

на Централен общински пазар, микропазар 

“Изток”, микропазар “Абаята” и на тротоари, 

площади и др. - публична общинска 

собственост  

 

 

 

 

0,10 лв./ден 

2,00 лв./месец 

42.   (Пром., Решение № 219/27.04.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012) 

(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 Такса за изхвърляне на отпадъци за ползване на 

терени, където са организирани панаири, 

циркови представления и др. подобни: 

1. маси и др. съоръжения за търговска дейност: 

до 3 кв. метра 

до 5 кв. метра 

над 5 кв. метра 

 

2. стрелбища, батути и други подобни  

3.заведения за обществено хранене 

4. циркови представления и др. подобни 

 

5. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) 

 (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 

 

 

 

 

0,50 лв./ден 

0,70 лв./ден 

0,90 лв./ден 

 

0,20 лв./ м
2
/ден  

0,10 лв./м
2
/ден 

20,00 лв./ден 
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Моторни лодки и други подобни: 

5.1. до 30 кв. метра 

5.2. до 60 кв. метра 

5.3. над 60 кв. метра 

 

6,00 лв. 

10,00 лв. 

20,00 лв. 

43. (Изм., Решение № 73/13.02.2012 г.) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

За издаване на разрешения за поставяне на 

временни съоръжения 

 

30.00 лв. 

44. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

1. Пропуск за влизане на територията на 

Панаира на участниците, както и на фирмите за 

извършване на товаро-разтоварна дейност за 

целия период: 

1.1. Лек автомобил 

1.2. Товарен автомобил 

 

2. Пропуск за влизане на територията на цирка 

на участниците за целия период: 

2.1. Лек автомобил 

2.2. Товарен автомобил 

 

3. За ползване на територията на Автопазар: 

3.1. За продажби на леки автомобили 

3.2. За продажби на товарни автомобили 

3.3. За продажба на друго пътно транспортно 

средство (мотор, мотопед, велосипед, и други) 

3.4. За продажба на авточасти, аксесоари и 

други стоки  

  

 

 

 

 

5,00 лв. 

8,00 лв. 

 

 
 

5,00 лв. 

8,00 лв. 

 

 

3,00 лв./бр./ден 

6,00 лв./бр./ден 

 

2,00 лв./бр./ден 

 

1,00 лв./кв. м/ден 

 

45. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012) 

(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 Одобряване на Инвестиционни проекти с 

оценка за съответствие на ОЕСУТ 

0.60 лв./кв. м, но 

не по-малко от 

30.00 лв./обект; 

0.20 лв./м.л. – за 

линейни обекти  
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46. Одобряване на екзекутивна документация Както таксата за 

одобряване 

 

47. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

Извадка от действащ устройствен план: 

1. За формат А4 

2. За формат А3 

 

 

5,00 лв. 

7,00 лв. 

48. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 

г.) Инвестиционни проекти с оценка за 

съответствие от лицензирана фирма 

0.50 лв./кв. м; 

0.20 лв./м.л. – за 

линейни обекти 

49. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012.)  

Издаване на разрешение за строеж 
 

50.00 лв.  

50. (Пром, Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012) 

Удостоверение за търпимост на основание 

параграф 16, ал. 1 от ЗУТ за строежи, градени 

до 07.04.1987 г. 

 

 

20.00 лв.  

51.  
(Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 

г.)Удостоверение за реално обособени части от 

сгради /чл. 202 от ЗУТ/  

 

 

20.00 лв.  

 

52. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.)  
Удостоверение за разстояние на търговски 

обект от здравно, детско и учебно заведение  

 

 

10.00 лв.  

53. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012 ) 

(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на 

строежите (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) 

0.10 лв./кв. м, но 

не по-малко от 

50.00 лв.;  

0.10 лв./м.л., но 

не по-малко от 

50.00 лв. – за 

линейните 

обекти 

54. (Пром. - Решение № 270/28.07.2005 г.) Удостоверение за 

идентичност на поземлен имот  

 

10.00 лв.  
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г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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55. (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
Констативен протокол за унищожена реколта и 

извършена проверка 

 

 

10,00 лв. 

 

56. (Нова - Решение № 270/28.07.2005 г.)  
Издаване на удостоверение за жилищна нужда 

на жилщно-спестовните вложители по смисъла 

на ЗУЖВГМЖСВ        

  

 

 

5.00 лв. 

57. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.) 
1. Одобряване на План за управление на 

строителни отпадъци 

 

2. Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за 

управление на строителни отпадъци по реда на 

чл. 11, ал. 9, т. 2 от ЗУО  

 

30.00 лв. 

 

 

 

30.00 лв. 

58. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.) 
Издаване на Разрешение за изработване на 

ПУП, съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ 

 

30.00 лв. 

59. (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.) (Изм. - Решение № …/17.12.2013 г.) 

Процедура по обявяване и одобряване на 

Подробен устройствен план (ПУП): 

1. В регулация по брой засегнати поземлени 

имоти:   

1.1. за един брой 

1.2. от един брой до три броя 

1.3. над три броя 

2. ПУП – План схеми: 

2.1. за селата 

2.2. за град 

 

 

3. Извън регулацията на населените места 

 

4. Извън регулацията на населените места 

 

 

  
 

 

50,00 лв. 

100,00 лв. 

150,00 лв. 

 

300,00 лв. 

500,00 лв. 

 
 

150 лв./имот 

 

 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Парцеларни планове на линейни обекти: 

4.1. до 100 метра 

4.2. от 100 м до 500 метра 

4.3. от 500 м до 1000 метра 

4.4. над 1000 метра 

 

 

 

 

100,00 лв. 

200,00 лв. 

300,00 лв. 

300,00 лв. плюс 

0,20 лв. за всеки 

линеен метър 

над 1000 метра 

60. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.)   

Разрешение за складиране на строителни 

материали на тротоар: 

 

І зона 

ІІ зона 

ІІІ и ІV зона 

 

 

 

 

0.14 лв./кв.м/ден 

0.12 лв./кв.м/ден 

0.10 лв./кв.м/ден 

 

 

61. (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.) Разрешения за 

прокопаване на улични и тротоарни настилки 

1. такса 

 

2. депозит за възстановяване на: 

2.1. улична настилка 

2.2. тротоар за базалтови/бетонови плочи 

2.3. настилка от плочи с тревна фуга  

2.4. бетонов бордюр 

2.5. зелени площи 

2.6. зелени площи с едрогабаритна растителност 

 

 

10.00 лв. 

  

 

100.00 лв./кв. м 

35.00 лв./кв. м 

25.00 лв./кв. м 

30.00 лв./л.м. 

20.00 лв./кв. м 

50.00 лв./кв. м 

 

62. (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.)  

(Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.) 

Разрешение за специално ползване на: 

път ІV  клас и местни 

 

 

400,00 лв./месец 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Улици І клас и местни 

Улици ІІ клас 

Улици ІІІ клас 

Улици ІV клас 

Улици V клас 

Улици VІ клас 

Разрешение за специално ползване на общински 

път чрез: 

1. Новоизграждани подземни и надземни 

линейни проводи и съоръжения в обхвата на 

пътя 

 

2. Новоизграждани отделно стоящи обекти и 

съоръжения в обхвата на пътя: 

2.1. До 5 (пет) кв. метра 

2.2. Над 5 (пет) кв. метра 

 

3. Пресичане на път с прокопаване 

 

4. Пресичане на път с хоризонтален подземен 

сондаж 

 

5. Пресичане на път от надземни проводи и 

съоръжения 

 

6. Реконструкция подземни или надземни 

линейни проводи и съоръжения в обхвата на 

пътя 

 

7. Прекъсване или спиране на движението: 

7.1. На път ІV клас и улици ІІІ клас от 

Първостепенната улична мрежа 

400,00 лв./месец 

300,00 лв./месец 

200,00 лв./месец 

100,00 лв./месец 

50,00 лв./месец 

50,00 лв./месец 

 

 

 

 

1 000.00 лв./км 

 

 

 

200.00 лв./бр. 

250.00 лв./бр. 

 

300.00 лв./бр. 

 

 

50.00 лв./бр. 

 

 

30.00 лв./бр. 

 

 

 

20.00 лв./км 

 

 

 

100.00 лв./час 
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20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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7.2. На улици ІV клас от Първостепенната 

улична мрежа  

 

8. Преминаване на пътни превозни средства, 

превишаващи нормите за допустима 

максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба 

№ 11 от 03.07.2001 г. за движение на извън 

габаритни и/или тежки пътни превозни 

средства, издадена от МРРБ 

 

9. Преминаване на пътни превозни средства, 

превишаващи нормите за допустимото 

натоварване на ос, определени в чл. 7 от 

Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на 

извън габаритни и/или тежки пътни превозни 

средства, издадена от МРРБ 

 

80.00 лв./час 

 

 

 

 

 

 

1.00 лв./км 

 

 

 

 

 

1.00 лв./км 

 

63. Издаване на акт за узаконяване 30,00 лв. 

64. (Нова - Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм.., Решение № 73/13.02.2012)  

Разглеждане на документи и издаване на 

разрешително за извършване на търговска 

дейност с необработен и фасониран дървен 

материал на територията на община Казанлък  

 

 

 

60.00 лв./година  

65. (Изм.., Решение № 73/13.02.2012 г.) Процедура по 

изменение на кадастрален план 

 

30.00 лв. 

66. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Отм.,Решение№73/13.02.2012г.)   

 

 

 

66. (Нова, Решение № 73/13.02.2012 г.) Нанасяне на 

представена екзекутивна документация 

(геодезическо заснемане) върху действащ 

казастрален план 

 

 

 

10.00 лв. 

67. (Пром., Решение № 270/28.07.2005 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012)  
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20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
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Присъствие при откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и 

ниво 

 

10.00 лв. 

68. (Отм.,Решение № 280/24.09.2009 г.) (Нова., Решение № 73/13.02.2012) 

(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Извадка от цифров 

модел (в. т.ч. сканирано копие) от действащ 

кадастрален и регулационен план: 

1. от един до петдесет имота 

2. от петдесет и един до двеста имота 

3. над двеста имота 

 

 
 

 

 

 

10,00 лв. 

50,00 лв. 

100,00 лв. 

69. (Отм.,Решение № 29/28.02.2008 г.) (Нова, Решение № 73/13.02.2012) 
Данни, във връзка с трасиране на поземлени 

имоти 

 

10.00 лв./имот 

69а (Нова, Решение № 73/13.02.2012) Такса за вписване в 

имотния регистър  

 

2.00 лв./брой 

69б (Нова, Решение № 73/13.02.2012) Такса за заверка на 

декларация по чл. 14 от ЗМДТ 

 

3.00 лв./брой 

69в (Нова, Решение № 73/13.02.2012) Координатен регистър на 

точки от РГО 

 

2.00 лв./точка 

70. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)   

Разрешения за извозване и депониране на 

битови отпадъци за юридически лица, 

еднократно: 

1. Такса за депониране на битови отпадъци 

2. Такса за депониране на битови отпадъци от 

други общини 

 

 

 

50,00 лв. 

30,00 лв./тон 

 

20,00 лв./тон 

71. (Изм., Решение № 280/24.09.2009 г.)  
(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

Разрешения за извозване на земни маси и 

строителни отпадъци, еднократно: 

1. За физически лица  

2. За юридически лица 

 

 

 

20,00 лв. 

50,00 лв. 

72. (Изм.,Решение № 280/24.09.2009 г.) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

Такса за депониране на строителни отпадъци и 
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земни маси 3,00 лв./тон 

73. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)    

Издаване на разрешително за отсичане на 

дървета 

  

20,00 лв. 

 

74. Такса за третиране на отпадъци от ресторанти, 

заведения за бързо хранене, кафенета и 

хранителни магазини, с изключение на тези по 

чл.56 от ЗУТ: 

за кафенета, заведения за бързо хранене и 

ресторанти на територията на Община Казанлък 

за хранителни магазини, намиращи се в 

централна градска част 

за останалите хранителни магазини на 

територията на града 

за хранителни магазини в останалите населени 

места на територията на община Казанлък 

 

 

 

 
 

5,00 лв./място/ г. 
 

20,00 лв./месец 

240,00 лв./год. 

10,00 лв./месец 

120,00 лв./год. 

5,00 лв./месец 

60,00 лв./год. 

75. Обезщетение за причинени вреди на тревни 

площи : 

І категория 

ІІ категория 

 

 

5,00 лв./кв.м. 

3,00 лв./кв.м. 

76. Обезщетение за причинени вреди на летни 

цветя  – І категория 

 

20,00 лв./кв.м. 

77. Обезщетение за причинени вреди на перенни 

цветя  

 

5,00 лв./ бр. 

 

78. Обезщетение за причинени вреди на 

почвопокривна растителност 

 

2,00 лв./кв.м. 

79. Обезщетение за причинени вреди на жив плет: 

широколистен: 
 

до 5 год. 

над 5 години 

 

 
 

50,00 лв./л.м. 

100,00 лв./л.м. 
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вечнозелен 

до 5 години 

над 5 години 

 

80,00 лв./л.м. 

150,00 лв./л.м. 

80. Обезщетение за причинена вреда на рози : 

до 5 год. 

над 5 год. 

 

5,00 лв./бр. 

10,00 лв./бр. 

 

 

81. Обезщетение за причинена вреда на 

широколистни храсти :  

до 5 год. 

над 5 год. 

 

 

15,00 лв./бр. 

40,00 лв./бр. 

82. Обезщетение за причинени вреди на 

вечнозелени храсти : 

до 5 год. 

над 5 год. 

 

 

20,00 лв./бр. 

50,00 лв./бр. 

83. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) 

Обезщетение за причинени вреди на бял и черен 

бор, обикновен смърч, бяла ела, туя, хвойна и 

др.: 

до 4 м.  височина 

до 7 м. височина 

над 7 м. височина 

 

 

 

 

60,00  лв. 

96,00  лв. 

180,00 лв. 

84. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) 

Обезщетение за причинени вреди на гинко, 

лиственица, мура, ср.ела, ср.смърч, кедри, 

либоцедрус, тцуга, тис, кипарис, секвоя и др. 

до 4 м. височина 

до 7 м. височина 

над 7 м. височина 

 

 

 

 

96,00 лв. 

144,00 лв. 

216,00 лв. 

 

85. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) 

Обезщетение за причинени вреди на айлант, 
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акация, върба, топола, трепетлика и др. 

до 5 м. височина 

над 5 м. височина 

 

 

36,00 лв. 

60,00 лв. 

86. (Изм. - Решение № 280/24.09.2009 г.) 

Обезщетение за причинени вреди на бреза, ясен, 

каталпа, пауловния, бук, американски дъб, 

софора, зимен и летен дъб, клен, липа, орех, 

конски кестен и др. 

до 5 м. височина 

над 5 м. височина 

 

 

 

 

 

60,00 лв. 

96,00 лв. 

 

 

87. Обезщетение за причинени вреди на особено 

ценни и редки декоративни дървета - по 

преценка на експертизата 

 

 

до 500,00 лв. 

88. (Изм., Решение № 73/13.02.2012) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  
Издаване на позволително за билки 

 

5,00 лв. 

89. Издаване на препис от решения, протоколи и 

други документи на ОбС 

 

0,10 лв./стр. 

90. Заверка на преписи от решения, протоколи и 

други документи на ОбС 

 

0,50 лв./стр. 

91. Справка (издирване) на решения, протоколи и 

други документи на ОбС 

 

1,00 лв./стр. 

92. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   
1. За ползване на общинските клубове: 

ІІ-ра категория: клуб “Тракия”, клуб “Хаджи 

Димитър”, клуб “Г.С. Раковски”, клуб “Васил 

Левски” 

ІІІ-та категория: клуб “Природозащитник”, клуб 

“Петко Войвода”  

 

 

 

 

 

10,00 лв./час 

 

7,00 лв./час 
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2. За ползване на други общински имоти за 

културни мероприятия 

 

30.00 лв./час 

93. (Изм., Решение № 73/13.02.2012) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

(Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   
Бланки и формуляри: 

1. (Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

2. Декларация за сключване на граждански брак 

3. (Отм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   Заявление за 

сключване на граждански брак на български 

гражданин с чужденец 

4. (Отм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 

 

 
 

 

 

2.00 лв. 

1,00 лв. 

 

 

94. (Изм. с Решение № 73/13.02.2012 г.) (Изм. с Решение№927/23.04.2014 г.) 

Радостни ритуали: 

1. Подписване в служебна стая 

2. Сватбен ритуал в зала с механичен запис 

3. Сватбен ритуал в зала със струнен оркестър  

4. Фолклорен сватбен ритуал в зала 

5. Изнесен „традиционен” светбен ритуал 

6. Изнесен светбен ритуал със струнен оркестър 

7. Изнесен фолклорен сватбен ритуал  

 

 

 

30.00 лв. 

60.00 лв. 

90.00 лв. 

150.00 лв. 

120.00 лв. 

150.00 лв. 

180.00 лв. 

95. (Отм., с Решение №927/23.04.2014 г.)  

 

96. (Допълн.  -  Решение № 270/28.07.2005 г.) 

Копирни услуги : 

едностранно 

двустранно 

За цветни копия: 

- едностранно 

- двустранно 

 

 

0,10 лв. 

0,15 лв. 

 

1.40 лв. 

2.80 лв. 
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ЦЕНИ НА ВХОДНИ БИЛЕТИ 

97. 

 

(Пром. и доп. - Решение № 312/25.11.2005 г.) (Изм. - Решение № 

282/24.09.2009 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012)  

(Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   
Общински музей “Искра”, 

1. Постоянна експозиция  и зала „Трезор” 

- входни билети: 

1.1. За възрастни 

1.2. За учащи  

 

2. Музей на розата: 

- входни билети 

2.1. За възрастни 

2.2. За учащи 

 

3. Беседи:  

3.1. Беседи на български език 

3.2. Беседи на чужд език 

4. Любителско заснимане 

4.1. С фотоапарат 

4.2. С видеокамера 

 

 
 

5. (Изм., Решение № 73/13.02.2012) Пакетна цена за 

неорганизирани туристи – включва: „Постоянна 

експозиция ИМ „Искра”; „Тракийска гробница 

– копие”; ИЕК „Кулата”; „Музей на розата: 

5.1. За възрастни 

5.2. За учащи 

 

 

 

 

 

 
   
 

4.00 лв. 

  1,00 лв. 

 

 

   

 3.00 лв 

   1.00 лв. 

 

   5,00 лв. 

 15,00 лв. 

 

   5,00 лв. за 1 бр. 

фотоапарат 

 20,00 лв.за 1 бр. 

камера 

 

 

 

 
 

 

8.00 лв. 

2.00 лв. 
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6. (Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.) Пакетна цена за 

неорганизирани туристи включва:  

ИМ „Искра” – Централна експозиция;  

ИЕК „Кулата; Тракийска гробница – копие; 

Музей на розата и Дом Петко Стайнов: 

6.1. За възрастни   

6.2. За ученици 

 

 

7. (Нова, Решение № 73/13.02.2012) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  

Семеен пакет за семейства с деца (за всеки 

отделен обект); 

7.1. За възрастни 

7.2. За учащи 

 

8. (Нова с  Решение № .../.03.2015 г.)   

Ползване на фоайето: 

8.1. До 1 (един) час 

8.2. До 2 (два) часа 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 лв./1 човек 

2.50 лв./1 човек 

 

 

 

1.00 лв. отстъпка 

от основната 

цена на билета 

1.00 лв. 

 

 

 

80.00 лв. 

120.00 лв. 

98. Тракийски гробници:  
(Изм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   
1. Входни билети:  

1.1. Казанлъшка гробница – оригинал 

 - за възрастни    

 - за учащи    

 

 

 

1.2. Казанлъшка гробница - копие     

 - за възрастни   

  - за учащи    

 

 

 
 

20.00 лв. 

20.00 лв. 

 

 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 
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1.3. Гробница на Севт ІІІ                   

 - за възрастни   

 - за учащи            

 

1.4. Гробница в могила "Оструша"    

- за възрастни   

  - за учащи    

 

1.5. Гробница с колоните (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  

Гробница в Могила „Шушманец”  

 - за възрастни   

 - за учащи    

 

1.6. Гробница "Хелвеция"           

  - за възрастни         

  - за учащи    

 

1.7. Гробница "Грифоните"   

  - за възрастни   

  - за учащи    

 

1.8. Гробница в могила "Асеналка" 

(Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.) Гробница в Могила 

„Голяма Арсеналка”     

 - за възрастни   

  - за учащи    

 

 

1.9. Гробница в могила "Крън 2" 

- за възрастни      

- за учащи   

 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 
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1.10. Зидан гроб в могила "Светицата" 

- за възрастни     

- за учащи 

 

2. Беседи: 

- на бълг. език 

- на чужд език 

Беседите в тракийските гробници са включени в 

цените на входните билети. 

 

3. Пакетна цена за посещение във всички 

гробници само за неорганизирани туристи 

(без Казанлъшка гробница  - оригинал)  

- за възрастни 

- за учащи   

 

4. (Нов с  Решение № .../.03.2015 г.)  Пакетна цена за 

неорганизирани туристи включва: Гробница на 

Севт ІІІ; Гробница в Могила „Шушманец”; 

Гробница в Могила „Оструша”; и Гробница в 

Могила „Голяма Арсеналка” 

4.1. За възрастни 

4.2. За учащи 

 

5. Любителско заснемане (без Казанлъшка 

гробница - оригинал) 

5.1. С фотоапарат 

5.2. С видеокамера 

 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

5.00 лв. 

15.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

15.00 лв. за 1 чов. 

  5.00 лв. за 1 чов. 

 

 

   

 

 

 

8.00 лв./човек 

2.00 лв./човек 

 

 

 

5,00 лв.за 1 фот. 

15,00 лв.за1 кам. 

99. Историко – етнографски комплекс „Кулата”: 
(Изм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) 

1. Входни билети 

1.1. За възрастни       

1.2. За учащи       

 

 

 

3.00 лв. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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2. Беседи: 

2.1. Беседа на български език    

2.2. Беседа на чужд език    

 

3. Цени на вход с допълнителни услуги: 

3.1. Тестване на етерични масла:  

- За възрастни      

- За учащи      

3.2. Розоварене с дегустация на сладко от рози, 

ликьор от рози, баница: 

- За възрастни      

- За учащи       

3.3. Розоварене с дегустация на сладко от рози, 

ликьор от рози, баница и гюлова 

ракия 

- За възрастни      

- За учащи над 18 г.      

 

4. Любителско заснемане: 

4.1. С фотоапарат      

4.2. С видеокамера  

1.00 лв. 

 

 

5.00 лв. 

15.00 лв. 

 

 
 

5.00 лв. 

3.00 лв. 

 

 

6.00 лв. 

4.00 лв. 

 

 

 
 

8.00 лв. 

4.00 лв. 

 
 

5.00 лв.за 1 човек 

15.00 лв.за 1 кам. 

 

 

100. (Изм., Решение № 282/24.09.2009 г.) (Изм., Решение № 73/13.02.2012) 
(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   
1.Театър “Л. Кабакчиев”: 

1.1. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) за деца 

1.2. за ученици и пенсионери 

1.3. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) за възрастни 

 

2. Премиерни цени: 

 

 

3,00 лв. 

3.00 лв. 

6.00 лв. 

 
 

 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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2.1. за ученици и пенсионери 

2.2. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) за възрастни 

3. При организирани групови посещения цената 

на билета се договаря в зависимост от броя на 

публиката – отстъпка в размер до 50 % 

4. При театрални представления по места или в 

турне цената цената на билета се договаря – 

завишение на цената до 50 % 

5. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.)  

Сценично обслужване 

6. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Озвучаване 

7. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Осветление 

8. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Организация и 

провеждане на парти 

9. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Водене на събитие   

10. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Предоставяне на 

костюм 

11. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Организация по 

продажба на билети: 15% от стойността на 

продадените билети. 

12. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  Организация на 

представление: до 30 % 25% от стойността на 

продадените билети. 

4.00 лв. 

8.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 лв./час 

20,00 лв./час 

20,00 лв./час 

 

120,00 лв./час 

50,00 лв./час 

 

50,00 лв./бр./ден 

 

 

 

 

101. (Изм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)   
Общинска библиотека „Искра”: 

 

 1. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  Абонамент за 

ползване на библиотеката: 

- ученици, студенти, безработни и пенсионери 

 

 

- работещи 

 

 

5.00 лв. за 2мес.; 

3,00 лв. за 6 мес. 

 

7.00 лв. за 12мес; 
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20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 
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 4.00 лв.за 6 мес. 

 2. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  Изгубена читателска 

карта 

 

2,00 лв. 

 3. Такса за еднократно ползв. на библиотеката   1,00 лв. 

 4. Глоба за закъснение  0,40 лв./том/мес 

 5. Депозит (Депозит се взема от всеки читател, 

който има адресна регистрация извън 

гр.Казанлък. С депозита се разрешава вземането 

на ограничен брой библиотечни единици по 

преценка на библиотекаря. Не потърсените 

депозити в течение на две години остават в 

полза на библиотеката.) 

 

2. Временен депозит /взема се по преценка на 

библиотекаря / 

     10,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 лв. 

 6. Беседи – по заявка  3,00 лв. 

 7. Справки, изискващи по-продължително 

търсене: 

- за читатели и фирми 

 

- справки от базите данни на библиотеката 

 

 

10,00 лв. 

 

1.00 лв. плюс        

0.30 лв.на 

страница за 

принтиране 

 8. Запазване на книга – по заявка на читателя 0,50 лв./том 

 9. Такса за презаписване на заети библиотечни 

материали в срок до 30 дни /общо 60 дни за 

ползване/по преценка на библиотекаря 

 

0,20 

лв./том/месец 

 10. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.)  Такса по телефон до 

закъснели читатели 

Изпращане на писма на закъснели читатели  

 

 

1.00 лв. 
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20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
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г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
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обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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- за телефон 

 11. Изпращане поръчки по МЗС 2,00 лв. плюс 

пощенски 

разходи 

 12. Книги от библиотека “Искра” по МЗС 2,00 лв. плюс 

пощенски 

разходи 

 13. Даване на библиотечни материали от 

фондовете на читалните / само по преценка на 

библиотекаря / 

 

1,00 лв./том/ден 

 14. Ползване на литература от специалните 

фондове (краеведски старопечатен, архивен, 

периодични издания до 1944 г.) 

 

 

2.00 лв./ден 

 15. Даване на репродукция за домашно ползване 1,00 лв./месец 

 16. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  

(Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.) Даване на грамофонни 

плочи и касети за домашно ползване 

17. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.) Даване на CD и DVD 

за вкъщи: 

- за закъснение 

 

 

1.00 лв.за 48 часа 

 

1.00 лв.за 48 часа 

1.00 лв. на ден 

 18. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Запис на CD, 

извършван от библиотекаря 

 

 

0.80 лв. с носител 

от читателя; 

2.00 лв. с носител 

от библиотеката 

 19. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.) Даване на 

диапозитиви за домашно ползване 

1.00 лв. 

/комплект/ден 

 20. Даване на лингафонни комплекти – срещу 

документ по преценка на библиотекаря 

 

10,00 лв. /5 дни 

 

 21. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Ксероксни услуги: 

1. Черно-бяло с хартия формат А4: 

1.1. едностранно с текст 

 

 

0,15 лв./страница 
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1.2. едностранно с илюстрации 

1.3. двустранно с текст 

1.4. двустранно с илюстрации 

 

2. Цветно с хартия А4: 

2.1. едностранно 

 

3. Цветно с хартия А3: 

3.1. едностранно 

 

22. (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Интернет услуги: 

1. Разпечатка от Интернет: 

Черно-бяло с хартия А4: 

1.1.едностранно с текст 

1.2. едностранно с илюстрации  

2. Цветно с хартия А4  

3. Цветно с хартия А3 

4. Сканиране 

  

23. Похабени и загубени документи 

24. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Организация на 

изложби 

25. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Аранжиране на 

изложби 

26. (Нова-Решение № 837/17.12.2013 г.) Организация на 

културни събития 

0,20 лв./страница 

0,20 лв./страница 

0.30 лв./страница 

 
 

1,20 лв./страница 

 

 

2,00 лв./страница 
 

 

 

 
 

0,20 лв./страница 

0,40 лв./страница 

1,20 лв./страница 

2,00 лв./страница 

0,50 лв./страница 

 

В5-кратен размер 

 

30,00 лв./седмица 

 

20,00 лв./изложба 

 

10,00 лв./час 

102. Художествена галерия – Казанлък 
(Изм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г.) 

 

 1. Постоянна експозиция – входни билети: 

- за възрастни 

- за учащи 

 

 

 

2.00 лв. 

1.00 лв. 
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№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
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813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
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Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 
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2. Постоянна експозиция родна къща Дечко 

Узунов – входни билети 

- за възрастни 

- за учащи 

 

3. Постоянна експозиция родна къща Ненко 

Балкански – входни билети 

- за възрастни 

- за учащи 

 

4. Експониране на самостоятелни или групови 

изложби (живопис, графика, скулптура, 

фотография и други в Худ. галерия 

 

5. (Нова, с  Решение № .../.03.2015 г.) Пакетна цена при 

посещение на Постянна експозиция на 

Художествена галерия – Казанлък, Родна къща 

– експозиця „Акад. Дечко Узунов” и Родна 

къща – експозиция „Проф. Ненко Балкански”: 

5.1. за възрастни 

5.2. за учащи  

 

6. (Нова, с  Решение № .../.03.2015 г.) Семеен билет при 

посещение на всеки един от обектите: 

6.1. за възрастни 

6.2. за деца до 14 години  

 

7. (Нова, с  Решение № .../.03.2015 г.) Входен билет за 

пенсионери 

 

 

 

 

 

 

2.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

 

2.00 лв. 

1.00 лв. 

 

 

20.00 лв./на ден 

 

 

 

 

 

 

 

4.00 лв. 

2.00 лв. 

 

 

 

2.00 лв. 

безплатно 

 

 

1.00 лв. 
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8. (Нова, с  Решение № .../.03.2015 г.) Ползване на фоайето: 

8.1. до 1 (един) час 

8.2. до 2 (два) часа 

 

80.00 лв. 

120.00 лв. 

103. ЛХМ „Чудомир” – Казанлък: 
(Изм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Изм., с  Решение № .../.03.2015 г.) 

1. Входни билети за възрастни 

2. Входни билети за учащи 

1. Цени на входни билети: 

1.1. За възрастни 

1.2. За ученици и пенсионери 

 

2. Ползване на Конферентна зала: 

2.1. Летен сезон 

2.2. Зимен сезон 

Ползването на Конферентната зала от всички 

Културни институти - Казанлък, до 3 (три) пъти 

годишно, ще бъде безплатно. 

 

3. Изнесена беседа 

 

4. Заснемане с фотоапарат 

 

5. Пълноцветно копие от творба на Чудомир, 

чрез електронен каталог: 

5.1. А3 – отпечатване на принтер  

5.2. А4 – отпечатано на принтер и ламинирано 

 

 

2.00 лв. 

1.00 лв. 
 

2.00 лв. 

1.00 лв. 

 
 

20.00 лв./час 

25.00 лв./час. 

 

 

 

 

5.00 лв. 

 

3.00 лв. 

 
 
 

 

4.00 лв./1 бр. 

3.00 лв./1 бр. 

104. (Изм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  
(Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

Изложбена зала на ул. ”Искра”№ 4: 

1. Ползване на залата за изложба /една седмица 

- 7 дена/  

 

2. Ползване на изложбена зала-концерти, 

 

 
 

 

50,00 лв. 
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представяне на книги и други  

 

3. Ползване на залата за други събития 

25,00 лв./час 

 

40,00 лв./час 

105. 

 

(Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Нова., Решение № 73/13.02.2012) 

(Изм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
Входни билети за провеждане на конкурси: 

1. Конкурс „Царица Роза”: 

1.1. седящи места до 6-ти ред, включително 

1.2. седящи места от 6-ти до 13-ти ред включит. 

1.3. седящи места, след 13-ти ред 

1.4. (Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 

 

2. Конкурс „Мини Роза”: 

2.1. седящи места до 6-ти ред, включително 

2.2. седящи места от 6-ти до 13-ти ред включит. 

2.3. седящи места, след 13-ти ред 

2.4. (Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 

3. Конкурс „Царица Долината на розите”: 

3.1. седящи места до 6-ти ред, включително 

3.2. седящи места от 6-ти до 13-ти ред включит. 

3.3. седящи места, след 13-ти ред 

3.4. (Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 

 
 

 

15.00 лв. 

12.00 лв 

10.00 лв. 

 

 

 

 

10.00 лв. 

7.00 лв. 

5.00 лв. 

 

 

 

10.00 лв. 

7.00 лв. 

5.00 лв. 

 

106. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Нова., Решение № 73/13.02.2012) 

(Изм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
Входни билети за: 

1. Празнично шествие: 

1.1. седящи места 

1.2. (Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 

 

 

2. Ритуал „Розобер и розоварене” 

 

 
 
 

10.00 лв. 

 

 

 

 

10.00 лв. 
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3. Пакетна цена включваща: 

3.1. ритуал и седящи места 

3.2. (Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

 

 

17.00 лв. 

 

107. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Нова., Решение № 73/13.02.2012) 

(Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
Входни билети за други събития – концерти, 

филми и други: 

1. седящи места – 15,00 лв./10,00 лв./7,00 

лв./5,00 лв./ 

2. за ученици и пенсионери – 2,00 лв./1,00 лв. 

 

 

 

108. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Нова., Решение № 73/13.02.2012) 

(Изм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 
Заснемане на всяко събития по време на 

Празника на розата: 

1. с фотоапарат 

2. с видеокамера 

 

 
 

 

20.00 лв. 

35.00 лв. 

109. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

(Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  
Озвучаване и техническо обезпечаване : 

1. вътрешно озвучаване 

2. външно озвучаване 

 

 

50,00 лв./час 

100,00 лв./час 

110. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) 
(Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  
Общинско предприятие „Комунална дейност и 

поддръжка на инфраструктура” 
 

 

111. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) . (Нова, Решение 

№1025/31.07.2014 г.)  Разходка с атракционно влакче 

по определен маршрут 

 

 

 
 

 

 

1.00 лв. на човек 
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на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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112. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.) 
Пакетни билети за Розобер: 

1. Пакет „В Долината на розите и 

Тракийските царе” 

Пакетът включва посещение на следните 

събития, музеи и гробници: 

- Розобер (автентичен ритуал с атракции); 

- Етнографски комплекс „Кулата”; 

- Исторически музей „Искра”; 

- Казанлъшка Тракийска гробница (копие); 

- Гробница на Севт ІІІ; 

- Гробница „Оструша”; 

- Гробница „Шушманец”. 

 

2. Пакет „В града розите и траките” 

Пакетът включва посещение на следните 

събития, музеи и гробници: 

- Розобер (автентичен ритуал с атракции); 

- Етнографски комплекс „Кулата”; 

- Исторически музей „Искра”; 

- Казанлъшка Тракийска гробница (копие). 

 

3. Пакет „В града розите и траките” - кратък 
Пакетът включва посещение на следните 

събития, музеи и гробници: 

- Розобер в село ... (автентичен ритуал с 

атракции); 

- Етнографски комплекс „Кулата”; 

- Исторически музей „Искра”. 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 лв. 
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Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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4. Пакет „Казанлъшка маслодайна роза”  

Пакетът включва посещение на следните 

събития, музеи и гробници: 

- Розобер в село ... (автентичен ритуал с 

атракции); 

- Етнографски комплекс „Кулата”; 

- Исторически музей „Искра”; 

- Художествена галерия – Казанлък  

(Иван Милев, Дечко Узунов, Ненко Балкански). 

 

5. Пакет „Казанлък – градът на 

художниците” 

Пакетът включва посещение на следните 

събития, музеи и гробници: 

- Розобер в село ... (автентичен ритуал с 

атракции); 

- Етнографски комплекс „Кулата”; 

- Художествена галерия – Казанлък  

(Иван Милев, Дечко Узунов, Ненко Балкански). 

 

6. Пакет „Казанлък – рози, история, 

изкуство”  

Пакетът включва посещение на следните 

събития, музеи и гробници: 

- Розобер в село ... (автентичен ритуал с 

атракции); 

- Етнографски комплекс „Кулата”; 

- Художествена галерия – Казанлък  

(Иван Милев, Дечко Узунов, Ненко Балкански); 

- Исторически музей „Искра”; 

- Казанлъшка Тракийска гробница (копие). 

 

15.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 лв. 
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Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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7. Пакет „Празник на розата в Казанлък” 

Пакетът включва посещение на следните 

събития: 

- Розобер и Розоварене (Празничен ритуал в 

Казанлък; 

- Празнично карнавално шествие (кулминация 

на Празника на Розата). 

 

8. Пакет „Опознай Казанлък със сърцето си” 

Пакетът включва посещение на следните 

събития, музеи и гробници: 

- Розобер и Розоварене (Празничен ритуал в 

Казанлък; 

- Лъвовата чешма; 

- Празнично карнавално шествие (кулминация 

на Празника на Розата). 

- Етнографски комплекс „Кулата”; 

- Художествена галерия – Казанлък  

(Иван Милев, Дечко Узунов, Ненко Балкански); 

- Казанлъшка Тракийска гробница (копие); 

- Гробница на Севт ІІІ. 

17.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

27.00 лв. 

 

 

 

113. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.) (Нов, с  Решение № .../.03.2015 г.)  
Билети – Празници в Долината на 

Тракийските царе: 
1. „По стъпките на траките” – екопоход до 

Мегалита в с. Бузовград и възстановка на 

Тракийски ритуал: 

- Цена на билет за възрастни 

- Цена на билет за ученици, студенти и 

пенсионери 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.00 лв. 

 

3.00 лв. 
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Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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2. Тракийски спектакъл „Тракийски стан” – 

демонстрация на Тракийски бойни изкуства 

пред Гробница „Севт ІІІ”: 

- Цена на билет за възрастни 

- Цена на билет за ученици, студенти и 

пенсионери 

 

 

 

10.00 лв. 

 

5.00 лв. 

114. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

115. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

116. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

117. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

118. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

119. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

120. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

121. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

122. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

123. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

124. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

125. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

126. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

127. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

128. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

129. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

130. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

131. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  

132. (Отм. - Решение № 282/24.09.2009 г.)  
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Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
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  Общинско предприятие за комунална дейност и 

поддръжка на инфраструктура. 
(Нова -  Решение № 270/28.07.2005 г.)  
(Изм. - Решение № 393/25.02.2010 г.)  
(Изм. - Решение №1025/31.07.2014 г.) 

 

133. (Изм. - Решение № 393/25.02.2010 г.)  

(Изм . - Решение № 837/17.12.2013 г.) 

1. Извозване на строителни отпадъци с “ГАЗ 

53” бълг. контейнери 2.8 куб. м на курс до с. 

Шейново до 15 км 

 

56,64 лв. 

плюс 1/15 от 

таксата за всеки 

следващ килом. 

 2. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  

“МАЗ 500” водоноска – 8 куб. м на курс до 15 

км: 

Поливане 

 

 

 

 

Миене 

 

 

 

25,18 лв. плюс 

1/15 от таксата за 

всеки следващ 

километър 

 

35,95 лв. плюс 

1/15 от таксата за 

всеки следващ 

километър 

 3. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  

“ГАЗ 53” – самосвал – 4 тона на  

курс до 15 км: с двама работника 

 

 

 

без работници 

 

 

55,98 лв. плюс 

1/15 от таксата за 

всеки следващ 

километър 

 

39,30 лв. плюс 

1/15 от таксата за 

всеки следващ 

километър 

 4. “ЗИЛ 555” – самосвал – 5 тона на курс до 15 

км: 

 

64,20 лв. плюс 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
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813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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с двама работници 

 

 

 

 

 

без работници 

 

 

 

5. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Услуга с автовишка 

до 15 км.  

 

 

 

 

 

6. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Услуга с колесен 

багер – челен товарач до 15 км.  

 

 

 

 

7. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Превоз на отпадъци 

със самосвал „Ивеко”, 10 т  

 

 

8. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.)  Косене на тревни 

площи 

 

 

9. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Подрязване на жив 

1/15 от таксата за 

всеки следващ 

километър 

 

43,14 лв. плюс 

1/15 от таксата за 

всеки следващ 

километър 

 

 

36,00 лв./час 

плюс 1/15 от 

цената за всеки 

следващ 

километър 

 

60,00 лв./час 

плюс 1/15 от 

цената за всеки 

следващ 

километър 

 

 
 

2,40 лв./км. 

 

 

 

0,48 лв./кв.м 
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плет, включително и почистване на района  

 

 

10. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Подрязване на 

живи стени, включително и почистване на 

района  

 

 

 

11. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Подрязване на 

декоративни дървета до 2,5 м височина с 

почистване на района  

 

 

12. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Подрязване на 

декоративни дървета от 2,5 м до 4,5 м височина 

с почистване на района  

 

13. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Оформяне на 

зелени площи (засяване на тревна смес) и 

почистване на района  

 

14. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Изработване на 

малък венец  

 

15. (Нова - Решение № 837/17.12.2013 г.) Изработване на 

голям венец  

12,00 лв./л.м 

 

 

 
 

18,00 лв./л.м 

 

 

 

18,00 лв./бр. 

 

 

 

36 лв./бр. 

 

 

 

 

4,20 лв./кв.м 

 

 

 

60,00 лв. 

 

 

100,00 лв. 

134. (Изм.-Решение № 393/25.02.2010 г.) (Отм  -Решение № 837/17.12.2013г.)  
(Нова, Решение №1025/31.07.2014 г.)  

Почистване на химически тоалетни: за едно 

почистване  

 

 

42,00 лв. 

135. (Изм. - Решение № 393/25.02.2010 г.) 

(Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.)  
(Нова, Решение №1025/31.07.2014 г.)  
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Предоставяне на услуга с „Бобкат” 25,00 лв./час 

136. (Изм. - Решение № 393/25.02.2010 г.) 

(Отм . - Решение № 837/17.12.2013 г.)  
(Нова, Решение №1025/31.07.2014 г.) 

Предоставяне на услуга с асфолтополагаща 

машина „Печматик” 

 

 

2022,67 лв./на 

курс 

137. (Отм. - Решение № 393/25.02.2010 г.)  
 

137.1 

 

(Нова - Решение № 553/13.12.2010 г.)  

Събиране, извозване и депониране на отпадъци 

от растител. произх. за един килограм - 0.06 лв. 

 

 

 

 

 

0.06 лв. за един 

килограм 

 Други услуги и цени към тях  

(Нова - Решение № 270/28.07.2005 г.) 
 

138.  (Нова - Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 639/22.03.2007 г..) 

(Пром. - Решение № 661/26.04.2007 г..)   

Годишна такса за ползване на общинските мери 

и пасища 

 

 

1.00 лв./дка 

139.  (Нова - Решение № 270/28.07.2005 г.)  

Издаване на разрешително за изкупуване на 

вишни и други 

 

150.00 лв. 

140.  Такса за регистриране на ППС с животинска 

тяга 

 

3.00 лв. 

Дирекция "Местни данъци и такси" 

141. (Нова - Решение № 399/30.03.2006 г.)  
(Отм. - Решение № 029/28.02.2008 г.) 

 

142. (Нова - Решение № 399 от 30.03.2006 г.) 

 (Отм. - Решение № 029/28.02.2008 г.) 
 

143. (Нова - Решение № 399 от 30.03.2006 г.) 

 (Отм. - Решение № 029/28.02.2008 г.)  
 

144. (Нова - Решение № 399 от 30.03.2006 г.) 
 (Отм. - Решение № 029/28.02.2008 г.)  

 

145. (Нова - Решение № 399 от 30.03.2006 г.)  

(Отм. - Решение № 029/28.02.2008 г.)  
 

146. (Нова - Решение № 399 от 30.03.2006 г.)  
(Отм. - Решение № 029/28.02.2008 г.) 
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(2) Администриране на таксата за обезвреждане на отпадъци, генерирани от ресторанти, кафенета, 

заведения за бързо хранене и хранителни магазини (ал.1,т.75) : 

таксата се заплаща за обезвреждане на битови отпадъци, генерирани от ресторанти, кафенета, 

заведения за бързо хранене и хранителни магазини таксата се заплаща след издаване на служебна 

бележка от звено “Екология” таксата се заплаща от собственика или лицата, експлоатиращи обекта 

таксата се заплаща касово или безкасово таксата се плаща два пъти годишно – първа вноска до 

края на януари и втора вноска до края на юли при внасяне на цялата сума до края на януари се 

ползва 5% отстъпка собственика на новооткрит обект по предходната точка дължи такса от 

началото на месеца, следващ месеца на откриването му създава се общ регистър на физическите и 

юридическите лица, дължащи горепосочената такса, като същият се допълва с всеки новооткрит 

обект, за който се издава становище по ЗОВВООС лицата не заплатили такса носят отговорност, 

съгласно разпоредбите на ЗОВВООС. 

 

 

Глава четвърта 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 45. (1) За несъбрана такса по чл. 25, ал.6 и/или невнесена в определения срок на физическите 

лица се налага глоба в размер от 50,00 лв. до 200,00 лв., а на юридическите лица се налага 

имуществена санкция в размер от 100,00 лв. до 300,00 лв. 

(2) При второ нарушение по ал. 1 на физическите лица се налага глоба в размер от 100,00 лв. до 

500,00 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 200,00 лв. до 500,00 

лв. 

(3) (Нова – Решение № 174/20.12.2004 г.) (Изм. - Решение № 428/29.04.2010 г.)  При констатирани нарушения по чл.18а, ал. 

4 и по чл.17от настоящата наредба на физически лица се налага глоба в размер от 50,00 лева до 

200,00 лева, а на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 100,00 лева до 

500,00 лева”. 

 

Чл. 46. (Изм. - Решение № 428/29.04.2010 г.) Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се 

съставят от определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от 

кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица. 
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Чл. 47. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
(Изм., с  Решение № .../.03.2015 г.) 
 

§1. (1) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) (Изм., с  Решение № .../.03.2015 г.)  Услугите по глава втора, раздели ІІ, VІ и 

VІІ, както и услугите, предоставяни от Дирекция "Местни данъци и такси" и по чл. 44 по тази 

наредба могат да бъдат: 

обикновена; 

бърза; 

експресна; 

комплексна. 

(2) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.)  1. Обикновената услуга се извършва в рамките на срока определен с 

тази наредба или установен с нормативен акт. 

 2. (Нова - Решение № 83717.12.2013 г.)  Обикновената услуга по чл. 44 от настоящата наредба се извършва в 

срок от 14 (четиринадесет) дни, ако не е установен с друг нормативен акт. 

(3) Бързата услуга се извършва в рамките на половината от срока по ал.2. 

(4) Експресната услуга се извършва в рамките на 24 часа. 

(5) Бързата услуга се заплаща със 100% увеличение, а експресната – със 200% увеличение от 

установената с тази наредба сума. 

(6) Сроковете по този член започват да текат, както следва : 

Срокът, който се брои на дни се изчислява от деня, следващ деня на подаване на документите и 

изтича в края на последния ден. 

Срокът, който се брои в часове изтича в същия час на следващия ден от подаване на документите. 

(7) Когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващият 

след него присъствен ден. 

(8) (Нова, с  Решение № .../.03.2015 г.)  Комплексно административно обслужване е това, при което 

административната услуга се предоставя от Администрацията, без да е необходимо Заявителят да 

предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 

20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
 

Page 66 of 88 
 
 

 

 

 

 

създавани от Административния орган, първичен администратор на данни, независимо дали тези 

данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

(9) (Нова, с  Решение № .../.03.2015 г.)  Комплексните административни услуги се извършват в сроковете на 

обикновените услуги, а при необходимост от предоставяне на информация от други 

администрации, тези срокове могат да бъдат удължени. 

 

§2. (1) (Изм. - Решение № 837/17.12.2013 г.) Таксите и цените на предоставяните услуги се заплащат от лицата 

при предявяване на искането, с изключение на таксите по чл.14 и чл. 22;  

(2) Заплащането се извършва, както следва : 

За услуги, предоставени от Община Казанлък заплащането на таксите и цените на услугите се 

извършва в брой в “Приходна каса” в “Центъра за информация и услуги на гражданите” или по 

безкасов път. 

За услуги, предоставяни от кметствата в населените места от общината заплащането на таксите и 

цените на услугите се извършва в брой в кметствата или безкасово по сметката на общината. 

За услуги, предоставяни от общинските културни институти заплащането на цените на услугите се 

извършва в брой в съответния културен институт или по банковата му сметка. 

(Ново - Решение № 399/30.03.2006 г.) За услугите, предоставяни от Дирекция "Местни данъци и такси" 

заплащането на цените на услугите се извършва в брой в Главна каса на Дирекция "Местни данъци 

и такси". 

§3. Териториите, включени в централна градска част и пешеходна зона “Екозона” в гр.Казанлък са:  

1. "Централна градска част" на гр. Казанлък е територията, ограничена от улиците: "Македония", 

"Шипченска епопея, "Кирил и Методий", "Княз Александър Батенберг", "Розова долина", "Бачо 

Киро" и "Христо Ботев". 

2. "Пешеходна зона "Екозона" в гр. Казанлък е територията на следните улици и площад 

"Севтополис": площад "Севтополис", улиците: "Искра", "Генерал Скобелев /от пресечката й с 

"Македония" до площада/, "Княз Дондуков, "Рила", "Паисий Хилендарски" /от площада до 

пресечката й с улица "Кирил и Методий"/, "Йордан Стателов". 

§4.   По смисъла на тази Наредба: 

“Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може 

да бъде определен. 

“Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по 

смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

“Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на: 
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а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с 

определена чужда помощ; 

б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение 

в трудовотерапевтичен процес; 

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет; 

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за 

социални грижи и формите за социално обслужване; 

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет. 

"Обезщетение за причинени вреди" са тези суми, които физическите и юридическите лица, 

получили разрешение за премахване, преместване или окастряне на декоративна растителност 

дължат съгласно чл. 11 на Наредба № 4 на Общински съвет - Казанлък. За останалите случаи - 

незаконно премахване или увреждане на декоративната растителност са валидни разпоредбите на 

същата наредба. 

"Причинени вреди" на декоративна растителност е такова действие, което създава условия или 

води до трайно увреждане и унищожаване на елементите, съставляващи зелената система на 

населените места /дървета, храсти, цветя и тревни площи/. 

(Ново - Решение № 333/16.12.2005 г.) “Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената 

дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и др. 

обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските 

дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в 

същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с 

битовите.  

(Ново - Решение № 333/16.12.2005 г.) “Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на 

обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци и др. подобни. 

(Ново - Решение № 333/16.12.2005 г.) “Предприятия” са лицата по смисъла на Закона за счетоводството. 

(Ново - Решение № 333/16.12.2005 г.) “Отчетна стойност” е стойността при счетоводното завеждане на актива 

или обезценената / преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след 

първоначалното му счетоводно завеждане. 

(Ново - Решение № 333/16.12.2005 г.) “Незастроен нежилищен имот” е поземлен имот, върху който не е 

реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на територията. 

(Ново - Решение № 333/16.12.2005 г.) “Обезвреждане на битови отпадъци” по смисъла на тази наредба включва 

дейностите по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от мястото на 

образуването им.”  
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№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 

г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 
№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 

административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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(Ново - Решение № 364/06.03.2006 г.)  За 2006 г. първата вноска по чл. 18
г
 /1/ се внася в срок от 1 март до 30 

април. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

§5. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на 

общината или определени от него лица. 

§6. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по 

реда на тази наредба с оглед размер и срок.  

§7. С приемането на тази наредба се отменят следните решения на Общински съвет – Казанлък : 

Решение № 32/27.01.2000 г.   

Решение № 33/27.01.2000 г. 

Решение № 44/24.02.2000 г. 

Решение № 108/28.06.2000 г. 

Решение № 147 11.10.2000 г. 

Решение № 185/15.12.2000 г. 

Решение № 248/17.05.2001 г. 

Решение № 251/17.05.2001 г. 

Решение № 279/27.09.2001 г. 

Решение № 280 27.09.2001 г. 

Решение № 316/21.12.2001 г. 

Решение № 326/07.02.2002 г. 

Решение № 419/19.09.2002 г.

§8. (1) Размерът на такса за битови отпадъци по глава втора, Раздел І за 2003 г. е определен с 

Решение на Общински съвет № 315 от 21.12. 2001 г. 

(2). Задължава кмета на общината в срок до 30 септември на 2003г. да внесе предложение за 

промяна на Глава ВТОРА, Раздел ПЪРВИ “Такса за битови отпадъци” от настоящата Наредба в 

съответствие с изменението на ЗМДТ (ДВ, бр. 119/2002г.) 

(3) До 31.12.2004 год. таксата за битовите отпадъци се събира от Данъчната администрация. 

§9. Заплащането на такса по чл.40, ал.2 се дължи след изготвяне на схема върху кадастрална 

основа на гробищните паркове в населените места. 

§10. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на 

база на тарифи, определени от Министерския съвет. 

§11. Тази Наредба се приема на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в 

сила от 01.04.2003 г. 

§12. Наредбата е приета от Общински съвет – Казанлък с Решение № 483/05.03.2003 г., с Протокол 

№ 43. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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§13. (Нов -  Решение № 598/30.01.2007 г.) За 2007 год. първата вноска  по чл.18г, ал.1 от Наредба  № 26 се внася 

в срок от 1 март до 30 април.  

§14. (Нов -  Решение № 029/28.02.2008 г.) (1) За 2008 год. първата и втора вноска  по чл.18г, ал.1 от Наредба  

№26 се внася в срок от 31 март до 30 юни. 

(2) (Нова - Решение № 125/30.01.2009 г, изм. и доп. - Решение № 184/30.04.2009 г.) Срокът за издаване на удостоверения от 

Звено ССТТБО по чл. 14, ал. 4 и срокът подаване на декларации по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 за 2009 г. е 

31.05.2009 г. 

(3) (Нова - Решение № 125/30.01.2009 г.) За 2009 г. първата вноска по чл. 18, ал. 1 се внася в срок от 01.03.2009 

г. до 30.04.2009 г. 

(4) (Досегашен текст на ал. 2 - Решение № 125/30.01.2009 г.) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 

се прави отстъпка 5 на сто. 

§15. (Нов - Решение № 428/29.04.2010 г.) За 2010 г. първата вноска на такса битови отпадъци се внася в срок от 

1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок са прави отстъпка 5 на 

сто.  

§16. (Нов - Решение № 553/13.12.2010 г.) (Изм - Решение № 702/11.07.2011 г.)  (1) Предприятията, които желаят да плащат 

такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията според количеството битови 

отпадъци на килограм за 2011 г., подават в срок до  30 август 2011 г. в дирекция „Местни данъци и 

такси” на община Казанлък по местонахождението на имота заявление в два екземпляра 

(Приложение № 3).  

Подалите декларация (Приложение № 3, отменено) до 30 ноември 2010 г., ако желаят могат да 

подадат заявление (Приложение № 3, ново) в срок до 28 февруари 2011 г. 

(2) Предприятията, които не са подали заявление по ал. 1 за 2011 г. плащат размер на такса битови 

отпадъци по чл. 18”в”, ал. 4 по ред и начин, определен по чл. 18”г”, ал. 5. 

§17. (Нов - Решение № 553/13.12.2010 г.) (Отм. с Решение № 8/14.12.2011 г.)  

§18. (Нов, Решение № 8/14.12.2011 г.)  Декларациите по чл. 18, ал. 5 от настоящата наредба се приемат за 2012 

г. в срок до 31.01.2012 г. 

§19. (Нов, Решение № 272/28.06.2012 г.)  Таксите, предвидени в чл. 24 „в” от настоящата наредба влизат в сила 

след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ при одобрение на проекта на 

Община Казанлък по схема BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ НА ДОМА” по приоритетна ос 5 на 

Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси”. 

§20. (Нов, Решение № 809/28.11.2013 г.)  Утвърждава нов образец на Декларация по чл. 18, ал. 5 от Наредба № 

26 (Приложение № 3). Декларацията по чл. 18, ал. 5 от настоящата наредба се приемат до 

30.12.2013 г. за 2014 г. 

§21. (Нов, Решение № 809/28.11.2013 г.)  Справки за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци за 

2014 г. по реда на чл. 18, ал. 6, т. 2 от наредбата се правят в периода от 02.01.2014 г. до 10.01.2014 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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г. , а искания за оттегляне на подадените декларациии по реда на чл. 18, ал. 6, т. 3 се приемат от 

02.01.2014 г. до 17.01.2014 г.  

§22. (Нов, Решение № 809/28.11.2013 г.)  Всички подали декларации по отменената алинея 5, от чл. 18 от 

наредбата, е необходимо в срок до 30.12.2013 г. да подадат нова декларация съгласно 

действащияте разпоредби на настоящата наредба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

към Наредба № 26 на ОбС - Казанлък, прието с Решение № 835/17.12.2013 г.    



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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ПЛАН-СМЕТКА 

 

За приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2014,  

приета с Решение № 835/17.12.2013 г. 

 
№ ПРИХОДИ  

1. Приходи от ТБО за 2014 г. 2692389 

1.1. Приходи от ТБО от физически и юридически лица 2447389 

1.2. Приходи от Община Павел Баня 65000 

1.3. Приходи от сепарирана инсталация 80000 

1.4. Преходен остатък 100000 

 Общо разходи за дейността 2692389 

1. Закупуване на нови автомобили и съдове за събиране на битови 

отпадъци  и съпътстваща техника 

 

285600 

1.1. Закупуване на съдове 158600 

 - еднофамилни кофи -700 бр. 33600 

 - контейнери тип „Бобър” – 250 бр. 125000 

1.2. Закупуване на автомобили 127000 

 - фадрома 70000 

 - самосвал до 12  тона 20000 

 - самосвал до 3,5 тона 12000 

 - автовишка 25000 

2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци 1700074 

2.1. Сметосъбиране 1700074 

3. Обезвреждане на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на община 

Казанлък 

 

429950 

3.1. ФРЗ, осигурителни вноски 29670 

3.2. Издръжка 159180 

3.3. Отчисления съгл.ПМС №207/16.09.2010 – 10 000 т по 22 лв 220000 

3.4. Отчисления на тон депониран отпадък за 2014г., съгл.Наредба № 14 на 

МОСВ и МФ 

 

21100 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване 

 

276765 

 

Приложение № 2 от Наредба № 26,  

 прието с Решене № 333/16.12.2005 г. на Общинския съвет 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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До Директора на дирекция „МДТ" 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.16, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги, предоставяни от Община Казанлък 

 

 

1.1.от ………………………………………………………………………………………………………. 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието/ 

1.2. собственик / ползвател с учредено вещно право на ползване за деклариран имот - вярното се 

подчертава 

1.3. адрес ……………………………………………………………………………………………………. 

/адрес на местоживеене на лицето, седалище и адрес на управление на предприятието/ 

 

1.4. представлявано от ……………………………………………………………………………. 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, попълва се за предприятието/ 

 

1.5. на длъжност: ………………………………. тел.: ………………………………………  

2.1. от …………………………………………………………………………………………………. 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието/ 

2.2. собственик / ползвател с учредено вещно право на ползване за деклариран имот - вярното 

се подчертава 

2.3. адрес …………………………………………………………………………………………… 

/адрес на местоживеене на лицето, седалище и адрес на управление на предприятието/ 

 

2.4. представлявано от ……………………………………………………………………….......... 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, попълва се за предприятието/ 

 

2.5. на длъжност: ………………………………. тел.: ……………………………………….. 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 
Декларирам/е в качеството си на задължено лице по чл.16, ал.4 от Наредбата за определяне   и   

администриране   на   местните   такси   и   цени   на   услуги   за  имот 

№ …………………………………., представляващ …………………………………………... 

/вид на имота/ 

 

Находящ се на адрес: …………………………………………………………………………...  

/гр./с./, общ., ж.к., ул.,бл., ап., ет./ 

Декларирам, че: 

1. имотът се ползва от ……………………………………………………………………. 

/дата - ден, месец, година/ 

2. ползването на имота е преустановено от …………………………………………….. 

дата - ден, месен, година/ 

 

 

Поради предстоящото събаряне на сградата.  

 

 

 

Забележка: попълва се само т. 1 или т. 2. 
 

 

 

 

 

Дата: ……………………………         Подпис на декларатора: …………………………… 

 

 

Приложение №  3  
към Наредба № 26 на ОбС – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси  

и цени на услуги на територията на община Казанлък  ново, прието с Решение № 809/28.11.2013 г.   



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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До 

 

Директора  

на дирекция „Местни данъци и такси” 

Община Казанлък 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

По чл. 18, ал.5 от Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Казанлък 

За определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и 

обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци 

 

От………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………..……………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на предприятието / 

 

БУЛСТАТ/ЕИК/осигурителен номер на чужд гражданин № ............................................................. 

 

Адрес……………..……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………….................................................................................................................... 

е-mail.......................................................................................................................................................... 

/седалище на предприятието / 

Адрес за  

кореспонденция ………………………………………………………………………………………… 

 

Чрез…………………………….………………………………………………………………………… 

/име – собствено, бащино и фамилно на представителя или пълномощника/ 

 

ЕГН /ЛНЧ/…...………………………….., тел.......................................................................................... 

в качеството на .......................................................................................................................................... 

 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Заявявам, че за имот, с партиден №...................................................................................................., 

/вх. № на декл. По чл.14/ 17 от ЗМДТ/............................................ ……………………………………. 

представляващ........................................................................................................................................., 

/ вид на имота и дейността, която се осъществява / 

находящ се на адрес:…………………………………………………………………………………. 

/гр.(с.), община, ж.к., ул., бл., вх.,ет., ап./ 

 

през……………….година, таксата за битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, да се определя на база количеството 

отпадъци. 

  

Декларирам:  

Притежавания недвижим имот има следните характеристики: 

Обща площ на 

имота 

.………….м
2
 Обект за продажба на 

хранит. стоки 

…………….м
2
 

Застроена площ .………….м
2
 Обект за продажба на пром. 

стоки 

…………….м
2
 

  

  

В имота работи/учи следният списъчен брой лица в т.ч.:  

Административен:......……..……..бр. 

персонал 

Технически:.......…………......бр. 

лица 

Учащи:........................бр. 

лица 

  

В имота има/няма заведения за хранене (стол, барче, павилион и др.) и развлечение: 

Вид заведения за хранене и 

развлечения 

        

Брой места         

  

В имота има/няма средства за подслон /заведения за настаняване/: 

 Вид средства за подслон         

Брой места / легла         

 

 

 



 

 

 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Казанлък 
 

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Заявявам, че има/няма (невярното се задрасква) възможност да се разположат съдове за битови 

отпадъци в границите на имота ми с достъп до тях за обслужване. 

 

Заявявам, че ще събирам разделно следните отпадъци от опаковки, различни от 

основната дейността на фирмата: 

- Хартия                                                    да /не                   вярното се загражда 

- Картон                                                    да /не 

- пластмаса – опаковки и бутилки             да /не 

- метал                                                      да /не 

Заявявам, че ще събирам разделно и ще компостирам следните биоразградими  

отпадъци: 

- градински отпадъци                             да /не                     вярното се загражда 

- хранителни отпадъци                           да /не 

Разделното събиране се доказва с отчетни документи, доказващи количеството на предадения за 

повторна употреба и/или рециклиране отпадък от съответния вид и ще се отчита като намаление на 

нормата на натрупване за следващата календарна година. 

 

 

Давам съгласието си Общинска администрация да извършва проверки на декларираните 

обстоятелства. Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося административно 

наказателна отговорност по чл.123 от Закона за местните данъци и такси. 

 

 

Необходим съд за битови отпадъци..................................................(попълва се служебно от отдел 

„КРЕЗ”) 

  

 

 

Дата………..........20......г.                    Декларатор:……………………........... 

                                                                 /подпис и печат/ 

 

 

Приложение към  Декларация по чл.18, ал.5        
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сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци от 

нежилищни имоти на територията на Община Казанлък 

  

№ ОБЕКТИ Средногодишни норми на 

натрупване на ТБО в 

литри
1 

1. Болница
2
 – 1 легло 820 

2. Обект за настаняване - хотел – 1 място 470 

3. Общежитие – 1 място 390 

4. Детска ясла /Детска градина – 1 легло 270 

5. Заведение за хранене /ресторант, снек-бар и др./ и развлечение – 1 

място 

600 

6. Заведение за хранене /стол, павилион, барче/ – 1 място 300 

7. Училище – 1 учащ 105 

8. Театри, кина – 1 място 105 

9. Учреждение, офиси – 1 служащ 300 

10. Търговски обект за хранителни стоки – 1 м
2
 площ 540 

11. Търговски обект за промишлени стоки – 1 м
2 
площ 180 

12. Производствена дейност – 1 работник 300 

13. Складови помещения – 1 м
2
 площ 80 

14. Пазар – 1 м
2
 площ 50 

15. Паркинг – 1 м
2
 площ 10 

  

Забележка: 1. Средногодишните норми на натрупване на ТБО в литри са изчислени на осреднено 

за страната обемно тегло 350кг/м
3
.  

2. В количествата отпадъци от болници не влизат специфичните болнични отпадъци (инфектиран 

материал, отпадъци от хирургически отделения), които се изгарят в инсинератори. 

Годишното количество на битовите отпадъци (Вr) се определя по формулата: 

Вr = в х N 

където: в – норма на натрупване на битови отпадъци 

N – численост 
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Нормата на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна единица (1 

човек за жилищните сгради, 1 място за хотелите, 1 легло в болниците, 1 м
2
 площ за магазините и 

т.н.) за определен период от време. Нормите се определят в единица обем. 

Полученото годишно количество битови отпадъци се разделя на честотата на извозване за една 

година, определена със Заповед на Кмета на Община Казанлък, при което се получава 

количеството отпадъци, натрупани за единица период. Този период може да бъде един ден, 

половин седмица, една седмица и т.н. в зависимост от заложената честота на извозване.  

Според количеството отпадъци, натрупани за единица период, се определят необходимия вид и 

брой съдове за тяхното събиране.  

При определянето на съдовете се допускат следните комбинации: 1 брой еднофамилна кофа – 0,08 

м
3 

/80 литра/; 2 броя еднофамилни кофи – 0,08 м
3
/80 литра/; 1 бр. контейнер тип Бобър – 1,1 

м
3
/1100 литра/; 2 броя контейнер тип Бобър– 1,1 м

3
/1100 литра/; 3 броя контейнер тип Бобър – 1,1 

м
3
/1100 литра/

 
и т.н., или 1 брой български контейнер – 4 м

3
/4000 литра/, 2 броя български 

контейнер – 4 м
3
/4000 литра/,  и т.н. 

При изчисленията се спазват правилата за математическо закръгление с точност до цяло число.  
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Приложение № 4 към чл. 17 от Наредба № 26 - прието с Решение № 125/30.01.2009 г.,  

изм. с Решение № 184/30.04.2009 г.,  

изм. с Решение № 428/29.04.2010г.;  

изм, с  Решение №.../.03.2015 г. 
 

ДО  

КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  на битовите отпадъци  

По чл. 17от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък 

 

І. За физически лица: 

 

1.От ЕГН  

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето / 

Адрес ..................................................................................................................................................  

/постоянен адрес на лицето/ 

Чрез .................................................................................................................. ЕГН ............................  

/собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 

2. И ................................................................................................................... ЕГН ...........................  

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/ 
 

Адрес .................................................................................................................................................  

/постоянен адрес на лицето/ 
 

Чрез  ................................................................................................................. ЕГН ..........................  

/собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 

3.И .................................................................................................................. ЕГН...........................  

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/ 

 

Адрес .................................................................................................................................................  

/постоянен адрес на лицето/ 
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4. И ................................................................................................................... ЕГН ........................ . 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/ 
 

Адрес .................................................................................................................................................  

/постоянен адрес на лицето/ 

 

 

ІІ. За юридически  лица: 

 

1. От ………………………………………… ЕИК/БУЛСТАТ…………………………….......... 

                     /наименование на ЮЛ/ 

 

Седалище…………………………………………………………………………………………... 

Адрес на управление ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Регистрирано в ………………………………………………………………………………. съд. 

2. С ръководител ………………………………………………………… ЕГН ………………… 

                                           /трите имена на ръководителя на ЮЛ/ 

 

3. И главен  счетоводител……………………………… ………………ЕГН ………………… 

/трите имена на гл. счетоводител на ЮЛ/ 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Декларирам,   в   качеството   си   на  данъчнозадължено  лице,   че   имот   с партиден № ………….,  

представляващ……………………………………………………………………………………..………, 

 

находящ се на адрес: ....................................................................................................................................., 

/гр.(с), община, ж.к., ул., бл., вх.,ет., ап./ 
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1. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)  е незастроен и няма да се ползва през Застроен или незастроен и няма да 

се ползва през .......................................................................... година 

2. (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)   е недостъпен за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, за което е 

издадено удостоверение от Звено ССТТБО Общинско предприятие за комунална дейност и 

поддръжка на инфраструктура. 

3. е новопридобит и няма да се ползва до края на ........................................................ година 

(ненужните текстове по т. от 1 до 3 се зачертават) 

 

Дата: …………………………….    Подпис на деклараторите: 

      1. …………………………………………………. 

      2. …………………………………………………. 

      3. …………………………………………………. 

     4. …………………………………………………. 
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Приложение № 5  

към Наредба № 26 на ОбС – Казанлък, прието с Решение № 702/11.07.2011 г. 

 

 Материали от имоти общинска собственост 

Вид на 

дървения 

материал 

Мярка 
Такса 

корен /лв./ 

 Такса за ползване на дървесина едра:    

1. Иглолистен объл дървен материал:    

 Iа клас на сортимента  едър м³ 75 

 I клас на сортимента  едър м³ 50 

 II клас на сортимента едър м³ 40 

 III клас на сортимента среден м³ 25 

 IV и V клас на сортимента  среден м³ 15 

  дребен м³ 8 

2. Широколистен объл дървен материал:    

 а) бук, дъб, габър и др. твърди широколистни    

 Iа клас на сортимента  едър м³ 75 

 I клас на сортимента  едър м³ 50 

 II клас на сортимента едър м³ 40 

 III клас на сортимента среден м³ 20 

 IV и V клас на сортимента  среден м³ 12 

  дребен м³ 8 

 б) цер, акация, липа, бреза и меки широколистни    

 Iа клас на сортимента  едър м³ 40 

 I клас на сортимента  едър м³ 35 

 II клас на сортимента едър м³ 30 

 III клас на сортимента среден м³ 20 

 IV и V клас на сортимента  среден м³ 12 

  дребен м³ 8 

 в) орех, явор,ясен, бряст и горскоплодни    

 Iа клас на сортимента  едър м³ 130 

 I клас на сортимента  едър м³ 85 

 II клас на сортимента едър м³ 60 

 III клас на сортимента среден м³ 20 

 IV и V клас на сортимента  среден м³ 12 

  дребен м³ 8 

3 Дърва за горене от:    

 иглолистни дървесни видове  м³ 4 

 широколистни меки  дървесни видове  м³ 4 

 широколистни твърди дървесни видове   м³ 10 

 вършина   м³ 1 
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Приложение № 6  

към Наредба № 26 на ОбС – Казанлък,  

прието с Решение № 702/11.07.2011 г. 

 

 

 
За маркиране и сортиментиране  

на дървесина на корен 
Мярка 

Такса

в лв. 

 а/ Едра  м³ 1.20 

 б/ Средна  м³ 1.40 

 в/ Дребна  м³ 1.70 

 г/ Дърва пр. м³ 1.70 

 
За измерване и кубиране на дървесина в лежащо 

състояние 

м³ 
 

 а/ Едра    м³ 0.65 

 б/ Средна    м³ 0.75 

 в/ Дребна    м³ 0.85 

 г/ Дърва пр.   м³ 0.50 

 За маркиране на дървесина в лежащо състояние   

а/ Едра  .  м³ 0.40 

б/ Средна    м³ 0.50 

в/ Дребна  м³ 0.60 

г/ Дърва пр.  м³ 0.50 
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Приложение № 7  

към Наредба № 26 на ОбС – Казанлък,  

прието с Решение № 702/11.07.2011 г. 

 

 
Такса за ползване 

на лечебни растения и билки по ЗБ 
Мярка 

Такса 

в лв. 

I Билки в сурово състояние   

1.  Грудки, корени, коренища кг  

 
-божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода 

горска  
кг 0.09 

 кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика    кг 0.07 

 бъзак, гръмотрън, синя жлъчка  кг 0.02 

 глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка   кг 0.01 

 други  кг 0.03 

2. Листа кг  

 мечо грозде  кг 0.08 

 боровинка червена и черна, лудо биле  кг 0.04 

 бръшлян, чобанка  кг 0.03 

 
глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода 

горска  
кг 0.02 

 бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел  кг 0.01 

 други  кг 0.03 

3. Стръкове   

 блатно кокиче  кг 0.10 

 горицвет, лазаркиня  кг 0.08 

 
гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, 

лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче 
кг 0.05 

 
зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, 

u1095 чубрица планинска  
кг 0.04 

 
дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, 

мащерка, очанка, риган обикновен  
кг 0.03 
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великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, 

изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, 

пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, 

подъбиче червено, пчелник, равнец бял 

кг 0.02 

 

врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско 

мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, 

росопас, теменуга трицветна, хвощ 

кг 0.01 

 други  кг 0.03 

4. Цветове   

 липа  кг 0.10 

 божур, иглика  кг 0.05 

 
метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник 

блатен  
кг 0.03 

 акация бяла, бъз  кг 0.02 

 вратига, глог, равнец бял  кг 0.01 

 други  кг 0.03 

5. Плодове   

 боровинка червена и черна, хвойна червена  кг 0.15 

 хвойна сибирска  кг 0.10 

 кисел трън, къпина, малина  кг 0.04 

 бъз, глог, конски кестен, киселица  кг 0.02 

 бъзак, трънка  кг 0.01 

 други  кг 0.03 

6 Семена   

 есенен минзухар  кг 0.15 

 други  кг 0.08 

7. Пъпки   

 странични борови връхчета  кг 0.15 

 бяла бреза, черна топола  кг 0.10 

 други  кг 0.08 

8. Кори   

 мъждрян, ясен  кг 0.20 

 зърнастец, кисел трън, леска  кг 0.10 

 върба  кг 0.05 
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Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 
20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение 

№ 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; 

Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 
г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 

813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение 

№ 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския 
административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с 

Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна 
сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 

702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.;  изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 

722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г., изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.,  изм. с Решение №927/23.04.2014 г., изм. с Решение 
№1025/31.07.2014 г. - със Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора, се връща за ново 

обсъждане, с Решение 1064/28.08.2014 г. ОбС го потвърждава!) (Изм. с  Решение № .../.03.2015 г)      
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 дъб  кг 0.03 

 бреза  кг 0.02 

 други  кг 0.03 

9 Лишеи   

 исландски  кг 0.10 

 
Генетичен материал за култивирано отглеждане, 

включително при 
  

 
лабораторни условия, за създаване на колекции или 

за възстановяване на 
  

 други места в природата   

 От защитени лечебни растения   

 плодове  100 г 20.00 

 семена  100 г 50. 00 

 резници  бр. 

 

2.00 

 

 
От лечебни растения под специален режим на 

опазване и ползване 
  

 луковици, грудки, коренища  бр. 1.00 

 плодове  100 г 5.00 

 семена  100 г 10.00 

 резници  бр.  0.50 

 

От други лечебни растения - луковици, грудки, 

коренища от всички видове, с изключение на 

описаните 

бр. 0.10 

    

 лук (всички видове), перуника (всички видове)  бр. 0.20 

 ботурче есенно (есенна циклама)  бр. 1.00 

 - плодове  100 г 2.00 

 - семена  100 г 5.00 

 - резници  бр. 0.10 
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Информация за декларацията  

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци  
по чл. 17 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Казанлък. 
 

От кого се подава - Декларацията се подава от всички данъчнозадължени лица /собственици или 
ползватели/ или упълномощен от тях представител. 
Кога се подава - Декларацията се подава в случаите, в които един имот няма да се използува през 
цялата следваща година и собствениците или ползвателите не желаят да плащат такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване. 
Срок на подаване - Декларацията се подава до края на предходната година. 
Къде се подава - Декларацията се подава в Дирекция "Местни данъци и такси" на Община 
Казанлък /бул."Ал. Батенберг" № 4, стая № 10/. 
От кого се приема - Декларацията се приема от длъжностно лице от Дирекция "Местни данъци и 
такси" на Община Казанлък и се завежда в регистър, след проверка на обстоятелствата, посочени 
в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При приемане на 
декларацията на подателя се издава входящ номер и дата. Декларацията се приема, но поражда 
последици само когато всички данъчнозадължени лица за недвижимия имот са я подписали. 
Указания за попълване на декларацията 
І. За физическите лица:  

1. Попълват се имената - собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора - собственици или 

ползватели на дадения имот. 

2. Попълва   се   постоянният адрес  на   физическото  лице. 

3. Попълват   се   имената   на упълномощения представител на физическото лице. 

4. Попълва се постоянният адрес на представителя на физическото лице. 
ІІ. За юридическите лица: 
1. Попълват се: наименованието на  юридическото лице, неговият ЕИК/БУЛСТАТ, седалище, 

адрес на управление и в кой съд е регистрирано. 

2. Попълват се имената - собствено, бащино и фамилно име и  ЕГН на ръководителя на ЮЛ. 

3. 2. Попълват се имената - собствено, бащино и фамилно име и  ЕГН на гл. счетоводител на ЮЛ. 
ІІІ. Попълват се последователно: 

• Партидният номер на имота; 

• Видът на имота - апартамент; ателие, земя и др; 

• Точният адрес на имота; 

• Годината, за която се отнася декларацията или периода от нея (за новопридобити имоти) 
ІV. Записва се датата, на която е подадена декларацията. 
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V. Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици /ползватели/, а при 
юридическите лица - подпис на ръководителя и на главния счетоводител, както и печат. 
 

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 


