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 Проект! 

 

НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И 

ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

§1. В частта „Приложения към Наредбата за определянето и 

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

Община Банско“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. В Таблица №2 „Такси за технически услуги (по реда на чл.39 от настоящата 

Наредба и съгласно Закона за устройство на територията) към Приложение №4, се 

добавя нова услуга №15 със следното съдържание: 

 

№ Наименование на услугата Срок за 

изпълнение 

Такса 

15 Издаване на разрешение за строеж 

за монтаж на инсталации за 

производство на електрическа 

енергия, топлинна енергия и/или 

енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници с обща 

инсталирана мощност до 1 МW 

14 дни 10 лв. за 1 kW 

 

2. В Таблица №3 „Други местни такси, определени със закон за извършване на 

административни и технически услуги по Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

към Приложение №4, в т.8 „Съгласуване и одобряване на технически /работни/ 

инвестиционни проекти“, текстът на т.6.1.4 „обекти, произвеждащи енергия от 

възобновяеми източници: 

6.1.4.1. площни обекти – 5 лв/кв.м; 

6.1.4.2. линейни обекти - 0.50 лв/м“  

 

се заменя със следния текст и такса: 

„Обекти и инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна 

енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща 

инсталирана мощност над 1 МW: - 5 лв. за 1kW. 
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3. Текстът и цените, посочени в сегашното Приложение №7 „Такси за 

издаване на удостоверения и документи, когато това е предвидено в закон – отдел 

„Икономическо развитие“ (чл.45, ал.1, т.1)  

Приложение №7 

Такси за издаване на удостоверения и документи, когато това е 

предвидено в закон – отдел „Икономическо развитие” (чл.45, ал.1, т.1) 

 

№ Наименование на услугата Срок Цена 

1. Категоризиране на места за 

настаняване клас „А“ – хотели, 

мотели, апартаментни 

туристически комплекси, 

вилни селища, туристически 

селища и вили.  

3 месеца до 30 стаи - 500 лв.;                                    

от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;                             

от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;                                      

от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;                            

над 500 стаи - 5000 лв. 

2. Категоризиране на места за 

настаняване клас „Б“ - семейни 

хотели, хостели, пансиони и 

почивни станции. 

3 месеца до 20 стаи - 200 лв.;                                  

от 21 до 40 стаи – 400 лв.;                       

от 41 до 60 стаи - 940 лв.;                        

от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;                      

над 100 стаи – 4000 лв.                           

3. Категоризиране на места за 

настаняване клас „Б“ – стаи за 

гости, апартаменти за гости, 

къщи за гости, бунгала и 

къмпинги. 

 

3 месеца за 1 легло – 10 лв. на легло; 

за паркомясто за 

автомобил/каравана/ кемпер в 

къмпинг - 10 лв. на брой; 

за място на палатка в къмпинг – 10 

лв. на брой 

4. Категоризиране на заведения 

за хранене и развлечения  

(самостоятелни или 

прилежащи към места за 

настаняване) - ресторанти, 

заведения за бързо 

обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници и 

барове. 

3 месеца до 20 места за сядане – 150 лв.;                                   

от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;                                                     

от 51 до 150 места за сядане – 800 

лв.                                                       

от 151 до 300 места за сядане – 1500 

лв.;                                                      

над 300 места за сядане – 2000 лв. 
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5. Вписване на настъпили 

промени в обстоятелствата в 

Националния туристически 

регистър относно 

категоризирани туристически 

обекти, когато промяната води 

до издаване на нов 

(актуализиран) документ 

(удостоверение). 

7  дни 150 лв. 

6. Вписване на настъпили 

промени в обстоятелствата в 

Националния туристически 

регистър относно 

категоризирани туристически 

обекти, когато промяната не 

води до издаване на нов 

(актуализиран) документ 

(удостоверение). 

7 дни 50 лв.                              

7. Издаване на дубликат на 

удостоверение за категория на 

туристически обект.  

 

14 дни 100 лв. 

8. За изработване на нова табела 

за определена категория на 

туристически обект.  

 

14  дни 50 лв. 

9. При промяна категорията на 

туристическия обект в по-

ниска от определената му. 

 

30 дни  100 лв. 

10.  При промяна на категорията на 

туристическия обект в по-

висока от определената му. 

3 месеца Таксата е като за нова 

категоризация – подава се заявление 

за определяне на категорията по 

реда на чл.129 от Закона за туризма 
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11. За потвърждаване категорията 

на места за настаняване клас 

„А“ – хотели, мотели, 

апартаментни туристически 

комплекси, вилни селища, 

туристически селища и вили. 

3 месеца до 30 стаи – 450 лв.; 

от 31 до 150 стаи – 1000 лв.; 

от 151 до 300 стаи – 1700 лв.; 

от 301 до 500 стаи – 2500 лв.; 

над 500 стаи – 4500 лв. 

12. За потвърждаване категорията 

на места за настаняване клас 

„Б“ – семейни хотели, хостели, 

пансиони и почивни станции. 

3 месеца до 20 стаи – 180 лв.; 

от 21 до 40 стаи – 360 лв.; 

от 41 до 60 стаи – 850 лв.; 

от 61 до 100 стаи – 1800 лв.; 

над 100 стаи – 3600 лв. 

13. За потвърждаване категорията 

на места за настаняване клас 

„Б“ – стаи за гости, 

апартаменти за гости, къщи за 

гости, бунгала и къмпинги. 

3 месеца за 1 легло – 9 лв. на легло; 

за паркомясто за автомобил/ 

каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. 

на брой; 

за място на палатка в къмпинг – 9 

лв. на брой; 

14. За потвърждаване категорията 

на заведения за хранене и 

развлечения (самостоятелни 

или прилежащи към места за 

настаняване) – ресторанти, 

заведения за бързо 

обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници и 

барове. 

3 месеца до 20 места за сядане – 130 лв.; 

от 21 до 50 места за сядане – 220 

лв.; 

от 51 до 150 места за сядане – 720 

лв.; 

от 151 до 300 места за сядане – 1400 

лв.; 

над 300 места – 1800 лв. 

15. Прекратяване категория на 

туристически обект. 

14 дни безплатно 

16. Спиране действието на 

удостоверение за определена 

категория, съгласно чл.136 от 

Закона за туризма. 

 

14 дни безплатно 
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се заменят с ново Приложение №7 със следния текст и цени:  

Приложение №7 

Такси за издаване на удостоверения и документи, когато това е предвидено в 

закон – отдел „Икономическо развитие” (чл.45, ал.1, т.1) 

№ Наименование на услугата Срок Цена 

1. За разглеждане на 

документите за категоризиране 

на места за настаняване клас А 

– хотели, мотели,апартаментни 

туристически комплекси, 

вилни селища, туристически 

селища и вили  

3 месеца до 30 стаи - 200 лв.;                                    

от 31 до 150 стаи – 500 лв.;                              

от 151 до 300 стаи – 900 лв.;                                       

от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;                             

над 500 стаи - 2250 лв. 

2. За разглеждане на 

документите за категоризиране 

на места за настаняване клас Б 

- семейни хотели, хостели 

пансиони и почивни станции 

3 месеца до 20 стаи - 100 лв.;                                   

от 21 до 40 стаи – 175 лв.;                       

от 41 до 60 стаи - 370 лв.;                        

от 61 до 100 стаи – 600 лв.;                      

над 100 стаи – 1750 лв.;                              

3. За разглеждане на 

документите за категоризиране 

на места за настаняване клас Б 

– къщи за гости, бунгала и 

къмпинги 

 

3 месеца къщи за гости за 1 легло – 10 лв. на 

легло; 

бунгала за едно легло- 8 лв. на легло; 

за паркомясто за автомобил/каравана/ 

кемпер в къмпинг- 5 лв. на брой; 

за място на палатка в къмпинг – 5 лв. 

на брой;  

4. За разглеждане на 

документите за категоризиране 

на заведения за хранене и 

развлечения  (самостоятелни 

или прилежащи към места за 

настаняване) - ресторанти, 

заведения за бързо 

обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници и 

барове 

3 месеца до 20 места за сядане – 75 лв.;                                   

от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;                                             

от 51 до 100 места за сядане- 250 лв.;  

от 101 до 150 места за сядане-400 лв.                                                    

от 151 до 250 места за сядане –600 

лв. 

от 251  до 300 места за сядане-700 лв.                                                     

над 300 места за сядане – 1000 лв.; 
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5. 

 

 

 

 

 

 

За вписване в Националния 

туристически регистър  на 

места за настаняване клас А – 

хотели, мотели, апартаментни 

туристически комплекси, 

вилни селища, туристически 

селища и вили  

 

 до 30 стаи - 200 лв.;                                    

от 31 до 150 стаи – 500 лв.;                              

от 151 до 300 стаи – 900 лв.;                                       

от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;                             

над 500 стаи - 2250 лв.; 

6. 

 

 

 

 

 

За вписване в Националния 

туристически регистър на 

места за настаняване клас Б - 

семейни хотели, хостели 

пансиони и почивни станции 

 до 20 стаи - 100 лв.;                                   

от 21 до 40 стаи – 175 лв.;                       

от 41 до 60 стаи - 370 лв.;                        

от 61 до 100 стаи – 600 лв.;                      

над 100 стаи – 1750 лв.;               

7. За вписване в Националния 

туристически регистър  на 

места за настаняване клас Б –  

къщи за гости, бунгала и 

къмпинги 

 къщи за гости за 1 легло – 10 лв. на 

легло; 

бунгала за едно легло- 8 лв. на легло; 

за паркомясто за автомобил/каравана/ 

кемпер в къмпинг- 5 лв. на брой; 

за място на палатка в къмпинг – 5 лв. 

на брой; 

 

8. 

 

За вписване в Националния 

туристически регистър  на 

заведения за хранене и 

развлечения (самостоятелни 

или прилежащи към места за 

настаняване) - ресторанти, 

заведения за бързо 

обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници и 

барове 

 

 

 до 20 места за сядане – 75 лв.;                                   

от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;                                                  

от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.   

от 101 до150 места за сядане – 400 

лв.                                                      

от 151 до 250 места за сядане –600 

лв.  

от 251  до 300 места за сядане-700 лв.                                          

над 300 места за сядане – 1000 лв.; 
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9. За вписване на настъпили 

промени в обстоятелствата в 

Националния туристически 

регистър относно 

категоризирани туристически 

обекти, когато промяната води 

до издаване на нов документ  

14 дни  50 лв. 

10. За вписване на настъпили 

промени в обстоятелствата в 

Националния туристически 

регистър относно 

категоризирани туристически 

обекти, когато промяната не 

води до издаване на нов 

документ 

14 дни 30 лв. 

11. За регистрация и вписване в 

Националния туристически 

регистър на места за 

настаняване клас В – стаи за 

гости и апартаменти за гости  

7 дни За 1 легло – 20 лв. на легло 

12. За вписване на промени в 

Националния туристически 

регистър на стаи за гости и 

апартаменти за гости, когато 

промяната води до издаване на 

нов документ/удостоверение  

7 дни 50 лв.                               

13. За вписване на промени в 

Националния туристически 

регистър на стаи за гости и 

апартаменти за гости, когато 

промяната не води до издаване 

на нов документ/ 

удостоверение  

 

7 дни 20 лв. 
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14. За потвърждаване категорията 

на места за настаняване клас А 

–хотели, мотели, апартаментни 

туристически компекси, вилни 

селища, туристически селища 

и вили 

 

3 месеца до 30 стаи – 350 лв.; 

от 31 до 150 стаи – 800 лв.; 

от 151 до 300 стаи – 1600 лв.; 

от 301 до 500 стаи – 2200 лв.; 

над 500 стаи – 4000 лв. 

15. За потвърждаване категорията 

на места за настаняване клас Б 

семейни хотели, хостели – 

пансиони и почивни станции 

3 месеца до 20 стаи – 180 лв.; 

от 21 до 40 стаи – 300 лв.; 

от 41 до 60 стаи – 650 лв.; 

от 61 до 100 стаи – 1100 лв.; 

над 100 стаи – 3200 лв. 

 

16. За потвърждаване категорията 

на места за настаняване клас Б 

–къщи за гости, бунгала и 

къмпинги 

3 месеца къщи за гости за 1 легло – 18 лв. на 

легло; 

бунгала за едно легло- 14 лв. на 

легло; 

за паркомясто за автомобил/каравана/ 

кемпер в къмпинг- 9 лв. на брой; 

за място на палатка в къмпинг –9 лв. 

на брой. 

 

 

17. За потвърждаване категорията 

на заведения за хранене и 

развлечения (самостоятелни 

или прилежащи към места за 

настаняване) – ресторанти, 

заведения за бързо 

обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници и 

барове 

 

 

3 месеца до 20 места за сядане – 130 лв.;                                   

от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;                                                     

от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.  

от 101 до150 места за сядане – 720 

лв.                                                     от 

151 до 250 места за сядане-1100лв.  

от 251 до 300 места за сядане-1300лв.                                                     

над 300 места за сядане – 1800 лв. 
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18. При промяна категорията на 

обекта в по-висока от 

определената му 

 

3 месеца заплаща се такса за разглеждане 

документите за категоризиране /като 

за нова категоризация/  и  

при получаване Удостоверението за 

определена категория се заплаща 

такса за вписване в Националния 

туристически регистър /като за нова 

категоризация/;  

19. При промяна категорията на 

обекта в по-ниска от 

определената му 

 

до 30 

дни  

80 лв. 

20. Издаване на удостоверение за 

определен вид и категория на 

туристически обект – дубликат 

 

до 14 

дни   

50 лв. 

21. Издаване на удостоверение за 

регистрация на 

стая/апартамент за гости – 

дубликат 

 

до 14 

дни   

50 лв. 

22. За изработване на нова табела 

за определена категория 

 

до 14  

дни 

30 лв. 

23. Прекратяване категория на 

туристически обект 

 

14 дни Безплатно 

24. Спиране действието на 

удостоверение за определена 

категория, съгласно чл.136 от 

Закона за туризма 

 

14 дни Безплатно 

25. Прекратяване регистрация на 

туристически обект 

3 дни Безплатно 
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4. В Приложение №15 „Цени на други услуги и права“ в частта „Цени на 

обществената баня в гр. Добринище“ посочените такси:  

 

№ Цени за обществената баня в гр. 

Добринище 

Такса (лева) 

I Басейн 1.50 лв. 

1. За ученици и пенсионери  0.60 лв. 

2. За деца до 7 години Безплатно 

II Вана 10 лв. 

3. За инвалиди и ветерани от войната Безплатно 

4. Чаршафи  1 лв. 

5. Съхраняване на ценности 1 лв. 

 

се заменят с: 

 

№ Услуги, предоставяни в 

обществената баня в гр. 

Добринище 

Такса (лева) 

1. Басейн  2.00 лв. 

1.1. За ученици и пенсионери  1.00 лв. 

1.2.  За деца до 7 години Безплатно 

2. Вана - за ползване 1 час 10.00 лв. 

 За инвалиди и ветерани от войната Безплатно 

3. Чаршафи 1.00 лв. 

4. Съхраняване на ценности 1.00 лв. 

 

5. В Приложение №15 „Цени на други услуги и права“ в частта „Други услуги“ се 

добавят нови точки 16.1 и 16.2 със следното съдържание: 

 

                                                                                                                 Приложение №15 

Цени на други услуги и права 

№ Други услуги Такса 

16.1. Приемане на Уведомление за работно време при откриване на 

обект 

Безплатно 

16.2. Заявяване промяна на работното време на обект Безплатно 

 


