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

 

№ ВИД УСЛУГА  Такса в 

лева 

І. Такса за ползване на пазари   

1. С цел търговия със селскостопанска продукция:   

 

1.1 - За периода 01.05. – 31.10 

 

 1,50 лв. 

кв.м./ден 

` 18,00 лв. 

кв.м./месец 

1.2 - За периода 01.11. -  30.04     2,00 лв. 

кв.м./ден 

 25,00 лв. 

кв.м./месец 

1.3 Останалите населени места  1,00 лв. 

кв.м./ден 

     15,00 лв. 

кв.м./месец 

2. С цел търговия с промишлени стоки   3,00 лв. 

кв.м./ден 

     36,00 лв. 

кв.м./месец 

2.1 За к.к. Пампорово  4,00 лв. 

кв.м./ден 

 40,00 лв. 

кв.м./месец 

ІІ. За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени за 

търговска дейност на открито 

  

1. От колички, щендери, търговски маси, фризери и машини за 

сладолед, хладилни витрини за безалкохолни напитки, 

продажба на плодове и зеленчуци 

1.1 За град Смолян  1,50 лв. 

кв.м./ден 

 18,00 лв. 

кв.м./месец 

1.2 Останалите населени места  1,00 лв. 

кв.м./ден 

 15,00 лв. 

кв.м./месец 

2.  За разполагане на маси и столове за сервиране пред 

заведенията за хранене и развлечения 

  

2.1  За град Смолян :   

2.1.1 - за периода 01.05. – 31.10 

 

 1,00 лв. 

кв.м./ден 
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 10,00 лв. 

кв.м./месец 

2.1.2 - За периода 01.11.-31.04.  1,00 лв. 

кв.м./ден 

 10,00 лв. 

кв.м./месец 

2.2 За к.к. Пампорово   

2.2.1 - за периода 01.05. – 31.10 

 

 

                 

2,00 лв. 

кв.м./ден 

 20,00 лв. 

кв.м./месец 

2.2.2 - За периода 01.11.-31.04.  4,00 лв. 

кв.м./ден 

 40,00 лв. 

кв.м./месец 

2.3 За останалите населени места  1,00 лв. 

кв.м./ден 

 10,00 лв. 

кв.м./месец 

ІІІ.  За ползване на места, върху които се организират панаири, 

събори и празници за продажба на стоки 

 2,00 лв. 

кв.м./ден 

ІV. За ползване на места, върху които са организирани панорами, 

стрелбища, моторни люлки и други атракциони 

 1,00 лв. 

кв.м./ден 

V. За заемане на тротоари, площади, улични платна и други 

общински терени със строителни материали или за други 

разрешителни нужди 

 

1. За ИЦ-ЦГЧ 0,70 лв. 

кв.м./ден 

2. За всички останали зони на гр. Смолян 0,50 лв. 

кв.м./ден 

3. За останалите населени места 0,20лв. 

кв.м./ден 

4. За к.к. Пампорово 2,00 лв. 

кв.м./ден 

VІ. За продажба от лек автомобил 10,00лв./ден 

VІІ.  За продажба от товарен автомобил или ремарке 15,00 лв./ден 

VІІІ За продажба с кола, впрегната с добитък 5,00лв./ден 
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Т А Р И Ф А 
За определяне на месечния наем на един квадратен метър при отдаване под наем на общински 

имоти, без ДДС 
 № по 

ред 

Вид дейност Помещения в сгради Поземлени имоти за поставяне 

на съоръжения 
  

I зона II зона I зона II зона 
  тарифа тарифа тарифа тарифа 

 

I. Търговия 
    

1. 

Продажба на хранителни стоки, 

промишлени стоки, плодове и 

зеленчуци 

5,50 3,40 3,70 3,10 

2. Продажба на луксозни стоки, 

алкохолни напитки, тютюневи изделия, 

парфюмерия, цветя и др. 

6,70 5,90 5,00 4,20 

3. Продажба на хляб, закуски и 

сладкарски изделия 
3,00 

1,70 
2,00 

1,70 

4. Продажба на лекарства 4,00 2,40 - - 
 

II. Заведения за обществено хранене 

и развлечения 

    

5. Ресторанти и заведения за бързо 

обслужване 

4,20 3,40 4,20 3,40 

6. Питейни заведения 5,00 3,40 5,00 3,40 

7. Кафе сладкарници 3,70 2,80 3,70 2,80 

8. Барове 13,40 12,00 - - 
 

III. Дейности и услуги 
    

9. Производствени дейности и услуги на 

населението 

1,40 
1,20 

1,40 
1,20 

10. Здравни услуги 3,70 2,20 - - 

11. Образователна дейност 1,40 1,20 - - 

12. 
Административни /офис/ за фирми със 

стопанска дейност 

4,50 3,40 - - 

13. Административни /офис/ за фирми с 

нестопанска дейност 

3,40 2,50 - - 

14. Забавни електронни игри, спортен 

тотализатор 

16,70 8,40 
12,00 8,20 

15. Забавни игри за деца 4,80 4,20 4,20 2,50 

16. Зали за хазартни игри 17,00 15,00 - - 
17. Банкови, валутни ,застрахователни, 

борсови и други дейности от финансов 

характер 

17,00 15,00   

18. Гаражи, паркоместа 2,50 2,00 4,00 3,00 
19. 

Складове и други обслужващи площи 

1,70 1,40 1,70 1,40 

20. 
Политически партии, синдикални 

организации 

3,40 2,50 - - 

21. Вендинг машина 4,80 4,80 4,80 4,80 
22. Ретласлаторни съоръжения за 

поставяне на антенно - фидерни 

системи, като самостоятелен релеен 

пренос 

   
35,00/АФС 
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За почасово ползване на помещения, зали, физкултурни салони и спортни 

площадки  в училища и детски  градини с въведена  система   на   делегирани   

бюджети 

   

 

Отопляеми помещения 

 

 

Неотопляеми помещения 

Учебни зали до 50 кв.м.  полезна площ  8 лева на 1                                                          

астрономичен 

час 

6 лева на 1 астрономичен 

час 

Учебни зали над 50 кв.м.  полезна площ  10 лева на 1 

астрономичен час 

8 лева на 1 астрономичен 

час 

Спортни зали и физкултурни салони  14 лева за 1 астрономичен час 12 лева  на един 

астрономичен час 

Почасово ползване на спортни площадки  

с площ до 200 кв.м. 

 10 лева за 1 

астрономичен час  

Почасово ползване на спортни площадки  

с площ над 200 кв.м. 

 8 лева за 1 астрономичен 

час 

Ползване на: 

  а/ зали – общинска собственост до 300 м2. 

 

 

- За час                                                                                               50.00 лв. 

- За ден 300.00 лв. 

- За месец 1200.00 лв. 

б/ зали – общинска собственост над 301 м2.  

За час   80.00 лв. 

За ден  500.00 лв. 

За месец 1500.00 лв. 

   в/ мултимедия в залите общинска 

собственост 

 

 

- За час 20.00 лв. 

- За ден 160.00 лв. 

   г/ мултимедия извън залите общинска 

собственост 

 

 

- За час 50.00 лв. 

- За ден 500.00  лв. 

 Допълнително се заплаща такса за превоз 

 

 

 

 

 

Поземлени имоти за предоставяне на 

рекламни съоръжения 

• І-ва зона - до 3кв.м. 

• Останали зони  

• І-ва зона – от 3 до 5 кв.м 

• Останали зони 

• І-ва зона – над 5 кв.м 

• Останали зони 

 

 

100,00 лв./кв.м/месец 

50,00 лв./кв.м./месец 

200,00лв./кв.м./месец 

100,00лв./кв.м./месец 

400,00лв./кв.м/месец 

150,00лв./кв.м/месец 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

5 

 

Съоръжения, подпорни стени, стени на 

сгради общинска собственост и други за 

поставяне на рекламни съоръжения  

• І-ва зона  

• Останали зони 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                   20,00лв./кв.м/месец 

15,00лв./кв.м/месец 

 

Ползване на оборудване за базари и пазари 

№ Услуга Мярка Цена в лв. 

1. Шатри 1 бр. за ден 20,00 лв. 

2. Пейки 1 бр. за ден 4,00 лв. 

3. Столове и маси 1 бр. за ден 1,00 лв. 

4.  Къщички 1 бр. за месец 30,00 лв. + разходи за 

консумативи и наемната 

цена на терена 

 

 

ТАРИФА за определяне такси за ползване на Общинска спортна база от спортни 

клубове, регистрирани извън територията на Община Смолян и такси за свободно 

ползване на обектите от граждани 

 

№     

 по вид спортен обект   вид плащане ЦЕНА 

ред     лв. 

        

1. С Т А Д И О Н И     

1.1. 

Стадион "Смолян" - терен с изкуствена 

настилка     

1.1.1. тренировка 1 час  такса без ДДС 90,00 

1.1.2. контролна или официална среща такса без ДДС 170,00 

1.1.3. свободно ползване -1 час:    за деца билети 1,00 

1.1.4. свободно ползване -1 час:    за граждани билети 2,00 

1.2. 

Стадион "Септември" - терен с естествена 

настилка     

1.2.1. тренировка 1 час  такса без ДДС 130,00 

1.2.2. контролна или официална среща такса без ДДС 350,00 
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1.2.3. свободно ползване -1 час:   за деца   билети 4,00 

1.2.4. свободно ползване -1 час:   за гараждани билети 4,00 

1.3. 

Площадка за мини футбол с изкуствена 

настилка     

1.3.1. свободно ползване - 1 час:   за деца билети 1,00 

1.3.2. свободно ползване - 1 час:  за граждани билети 2,00 

2. СПОРТНА ЗАЛА     

2.1. Голяма зала     

2.1.1. тренировка 1 час  такса без ДДС 50,00 

2.1.2. контролна или официална среща такса без ДДС 120,00 

2.1.3. свободно ползване 1 час:  за деца билети 1,00 

2.1.4. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 3,00 

2.2. Малка зала     

2.2.1. тренировка 1 час  такса без ДДС 25,00 

2.2.2. свободно ползване 1 час:  за деца билети 1,00 

2.2.3. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 2,00 

2.3. Зала за тенис на маса     

2.3.1. тренировка  1 час  такса без ДДС 30,00 

2.3.2. свободно ползване 1 час:  за деца  билети 2,00 /маса 

2.3.3. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 4,00 /маса 

3. 

ЗАКТИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН - /СОУ"Отец 

Паисий"/     

3.1. групи - деца и ученици за 20 плувания по 1 час карта 20,00 

3.2. 

свободно плуване - граждани за 20 плувания 

по 1 час карта 70,00 

3.3. 

спортни клубове от Смолян по друг вид спорт 

за     

  тренировка 1 час на човек билети 1,00/човек 
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3.4. 

спортни клубове извън Смолян-тренировка 1 

час такса без ДДС 50,00 

3.5. 

свободно плуване 1 час: за деца, ученици и 

пенсионери билети 2,00 

3.6. свободно плуване 1 час: за граждани билети 5,00 

 4. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА     

4.1. Игрище за футбол - голямо     

4.1.1. свободно ползване 1 час:  за деца и ученици билети 1,00 

4.1.2. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 2,00 

4.2. Игрище за волейбол     

4.2.1. свободно ползване 1 час:  за деца и ученици билети 1,00 

4.2.2. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 2,00 

4.3. Игрище за футбол - малко     

4.3.1. свободно ползване 1 час:  за деца и ученици билети 1,00 

4.3.2. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 2,00 

4.4. Игрище за баскетбол     

4.4.1. свободно ползване 1 час:  за деца и ученици билети 1,00 

4.4.2. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 2,00 

4.5. Игрище за тенис корд     

4.5.1. свободно ползване 1 час:  за деца и ученици билети 2,00 

4.5.2. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 4,00 

4.5.3. 

деца,ученици, студенти – 20 посещения по 1 

час карта 20,00 

4.5.4. граждани – 20 посещения по 1 час карта 60,00 

5. СТЕНА ЗА СКАЛНО КАТЕРЕНЕ     

5.1. свободно ползване 1 час:  за деца и ученици билети 1,00 

5.2. свободно ползване 1 час:  за граждани билети 3,00 
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