
 

НАРЕДБА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ 

В ОБЩИНА КОТЕЛ 

 

 

Чл.1 Настоящата наредба се изготвя на основание чл.1(2) от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси, публикуван в Държавен вестник 

бр.110/2007г. 

Чл.2 (1) Размера на местните данъци се определя на основа на тази наредба по реда и 

в границите на Закона за местните данъци и такси. 

  (2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил 

размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на 

действащия размер към 31 декември на предходната година. 

  (3) Не се допускат изменения в приетият от Общински съвет размер и начин на 

определяне местните данъци в течение на годината. 

Чл.3 Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация 

или безкасово по съответната сметка. 

 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 

 

Чл.4 Размерът на данъка върху недвижимите имоти е както следва: /Изм. и доп. с 

Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел/. 

т.1. За гр.Котел и селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Кипилово, Малко село, 

Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, 

Топузево и Филаретово – 1,2 на хиляда върху данъчната оценка за жилищен недвижим имот 

и за селата: Жеравна, Катунище, Медвен, Тича и Ябланово – 1,38 на хиляда върху данъчната 

оценка за жилищен недвижим имот. /Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС - Котел, 

изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел/. 

т.2. За гр.Котел и всички населени места на общината 1,5 на хиляда върху данъчната 

оценка за нежилищен недвижим имот на граждани. /Нов, приет с Решение № 211/30.01.2009 

г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел/. 

т.3. За гр.Котел и селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Кипилово, Малко село, 

Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, 

Топузево и Филаретово – 1,9 на хиляда върху данъчната оценка за нежилищен недвижим 

имот на предприятия и за селата: Жеравна, Катунище, Медвен, Тича и Ябланово – 2,16 на 



хиляда върху данъчната оценка за нежилищен недвижим имот на предприятия. /Изм. с 

Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на 

ОбС – Котел, поправена с Решение № 94/29.02.2016 г./. 

 

 

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 

 

Чл.5 Размерът на данък върху наследствата поотделно за всеки наследник или 

заветник е както следва: 

1. За братя и сестри и техните деца – 0,6 на сто за наследствен дял над 250 000 

лв./Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел/. 

2. За лица извън посочените в т.1 –  4,6 на сто за наследствен дял над 250 000 

лв./Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел/. 

 

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО 

ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН 

 

Чл.6(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44(2) от ЗМДТ, данъкът 

се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на: 

 а) 0,6 на сто, при дарение между братя, сестри и техните деца./Изм. с Решение 

№ 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел/. 

 б) 4,6 на сто при дарение между лица извън посочените в буква “а”./Изм. с 

Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел/. 

(2) /нова приета с Решение № 436/26.02.2010 г. на ОбС – Котел/ Данъкът при 

придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност се 

начислява в размер на 4.6 на сто. 

(3) При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер 2,6 на сто върху 

оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-

висока стойност./Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел, изм. с Решение               

№ 436/26.02.2010 г. на ОбС - Котел/. 

 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

Чл.7(1) Данъкът върху превозните средства за леките автомобили се определя 

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

производство, както следва: 

1. До 37kw включително –                  0,37 лв. за 1kw. 



2. Над 37kw до 55kw включително – 0,44 лв. за 1kw. 

3. Над 55kw до 74kw включително –  0,59 лв. за 1kw. 

4. Над 74kw до 110kw включително -1,21 лв. за 1kw. 

5. Над 110kw -                                       1,35 лв. за 1kw. 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните 

коефициенти: 

 

Брой на годините от годината на производство 

включително годината на производство 
Коефициент 

Над 14 години 1,0 

Над 5 до 14 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,8 

 

(2) Данък за ремаркета на леки автомобили в размер както следва: 

1. Товарно ремарке –   10 лв. 

2. Къмпинг ремарке –  20 лв. 

 

(3) Данък за мотопеди – 11 лв., а за мотоциклети както следва: 

                                   До 125 куб.см. включително –   13 лв. 

  Над 125 куб.см. до 250 куб.см. – 27 лв. 

  Над 250 куб.см. до 350 куб.см. – 38 лв. 

  Над 350 куб.см. до 490 куб.см. – 55 лв. 

  Над 490 куб.см. до 750 куб.см. –  82 лв. 

  Над 750 куб.см. –                           110 лв. 

(4) Данък за триколка на база общото тегло е  в размер както следва: 

 До 400 кг. включително –  5 лв. 

 Над 400 кг. – 7 лв. 

(5) Данък за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер както 

следва: 

 

1. До 22 места включително местото на водача –  55 лв. 

2. Над 22 места включително местото на водача –  110 лв.                       

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

маса е в размер 12 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 



   (7) Данък за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата 

максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на 

влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 

 

Брой оси на 

седловия влекач/ 

влекача за 

ремарке 

Допустима максимална маса на 

състава от превозни средства, 

посочена в свидетелството за  

регистрация на влекача 

Данък (в лв) 

  
равна или 

повече от 
по - малка от 

Задвижваща ос/оси 

с пневматично или 

с окачване, прието 

за еквивалентно на 

пневматичното 

Други системи 

за окачване на 

задвижващата 

ос/оси 

А) с две оси - 18 8 28 

  18 20 28 64 

  20 22 64 147 

  22 25 190 342 

  25 26 342 600 

  26 28 342 600 

  28 29 331 399 

  29 31 399 655 

  31 33 655 909 

  33 38 909 1381 

  38 - 1007 1369 

Б) 3 и повече оси 36 38 640 888 

  38 40 888 1228 

  40 - 1228 1817 

 

(8) Данък за специализирани строителни машини /бетоновози, бетонпомпи/, 

автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и др. 

специални автомобили, без тролейбусите, е в размер   – 55 лв. 

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

за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона – 115 лв. 

(10) Трактори: 

 а) от 11 до 18kw включително        -         6 лв. 

 б) над 18 до 37kw включително        -        8 лв. 

в) трактори над 37kw                        -       11 лв. 

    (11) Други самоходни машини                 -      28 лв. 



              (12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за 

движение по пътищата е в размер  -    57 лв. /изм. и доп. с Решение № 585/31.01.2011 г. на 

ОбС – Котел/ 

    (13) Данък за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12т в 

зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както 

следва: 

 

Брой оси на моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с окачване, 

прието за еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за окачване 

на задвижващата ос/оси 

А) с две оси 
12 13 30 

61 

 

 13 14 61 
168 

 

 14 15 
168 

 

237 

 

 

 
15 - 

237 

 

536 

 

Б) с три оси 15 17 
61 

 

106 

 

 17 19 
106 

 

217 

 

 19 21 
217 

 

282 

 

 21 23 
.282 

 

434 

 

 23 - 
434 

 

675 

 

В) с четири оси 23 25 
282 

 

286 

 

 25 27 
286 

 

446 

 

 27 29 
446 

 

708 

 

 29 - 
708 

 

1050 

 

 

 

Чл.8. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва: 

 

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

в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно 

море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер   1 .лв. за всеки започнат бруто тон; 

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

големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки започнат бруто тон до 40 

бруто тона включително и в размер   0.10 лв за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона; 

3. за един джет - в размер 100 лв. 



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

5. за скутери - в размер ....2.7 лв. за киловат; 

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

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер .0.5 лв.за тон максимална 

товароносимост. 

 

Чл.9. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както 

следва: 

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

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

2. за параплан –   12 лв. 

3. за делтаплан -  12 лв. 

4. за мотоделтаплан -   20 лв. 

5. за свободен балон -  30 лв. 

6. за планер -  30 лв. 

 

Чл.10. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за 

местните данъци и такси. 

Чл.10а /нов, приет с Решение № 392/19.12.2013 г./ (1) За превозните средства с 

мощност на двигателя до 74 kw включително, снабдени с действащи катализаторни  

устройства и несъответстващи на екологичните категории  „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, 

„Евро 6” и „ЕЕV”, определеният  по чл.55  от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща 

с намаление 40 на сто. 

(2) За превозните  средства с мощност на двигателя до 74 kw включително и 

съответстващи на екологични категории   „Евро 3” и  „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто 

намаление, а за съответстващите на  „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление, от 

определения по чл. 55, ал.1 и  3  от ЗМДТ данък. 

              (3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите  за ремарке и седловите  влекачи 

с двигатели, съответстващи на екологични категории ”Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се 

заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на 

сто намаление, от определения по чл. 55 ал 5,6 ,7 и 13 от ЗМДТ данък. 

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни 

линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от 

общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл.55 ал.5 

от ЗМДТ, при условие че не се използват за други цели. 

 (5) Екологичните категории „Евро 3” , „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се 

удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 

превозното средство с определената от производителя екологична категория.  
 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 

             Чл.11 (1) Годишният размер на патентния данък по видове дейност е: 

1./изм. с Решение № 314/25.07.2013 г./ Места за настаняване с не повече от 20 стаи - 

данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 

 

I група 

( сума за стая, лв ) 

II група 

( сума за стая, лв ) 

III група 

( сума за стая, лв ) 

1 и 2 звезди 80 30 25 



2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, 

включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: 

 I група (за 

място, лв.) 

II група (за 

място, лв.) 

III група (за 

място, лв.) 

а) ресторанти:    

1-2 звезди 5,50 1,50 1 

3 звезди 11 6,60 6 

б) заведения за бързо обслужване:    

1-2 звезди 2,20 1,10 1 

3 звезди 6,60 3,30 3 

в) питейни заведения, с изключение на 

посочените в буква "е": 

   

1-2 звезди 2,20 1,10 1 

3 звезди 6,60 2,20 2 

г) кафе-сладкарници:    

1-2 звезди 2,20 1,10 1 

3 звезди 11 3,30 3 

д) барове:    

-дневни:    

2 звезди 11 3,30 3 

3 звезди 26,40 11 10 

-нощни:    

2 звезди 15,40 5,50 5 

3 звезди 39,60 22 20 

е) бюфети, каравани и павилиони за обект: 110 82 75 

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

определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта. 

I група II група III група 

6,60 4,40 2,20 

 

 

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според 

местонахождението на обекта:  

Група/лв.  I II III 

Лева за брой място 38 22 5 

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

240 110 55 



6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

260 120 44 

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

определя според местонахождението на обекта:  

I група  II група  III група  

950 750 550 

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението 

на обекта:  

I група II група III група 

55 44 40 

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:  

I група II група III група 

350 220 110 

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

определя за работно място според местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

260 145 66 

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство 

според местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

340 230 185 

 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно 

място според местонахождението на обекта:  

I група  II група  III група  

240 210 140 

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според 

местонахождението на обекта: 

I група II група III група 

190 80 65 



14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

115 75 60 

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: :  

I група II група III група 

285 210 190 

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

според местонахождението на обекта:  

I група  II група  III група  

460 250 200 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по 

техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя 

според местонахождението на обекта:  

I група  II група  III група  

750 380 285 

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

местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

190 140 105 

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

250 140 105 

 

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

ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:  

I група II група III група 

295 180 50 

21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем - данъкът се 

определя според местонахождението на обекта: /изм. и доп. с Решение № 585/31.01.2011 г. 

на ОбС – Котел/ 

I група II група III група 

885 605 305 



22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта: :  

I група II група III група 

4250 3550 3050 

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:  

I група  II група III група 

970 670 510 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта:  

I група  II група III група 

3610 2760 2010 

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

450 310  210  

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

недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:  

I група  II група  III група  

440 220 110 

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

245 195 155 

 

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

на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:  

I група  II група III група 

95 75 55 

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

коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:  

I група  II група III група 

75 65 55 

30. Заложни къщи:  



I група  II група III група 

12120 6666 3030 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се 

определя според местонахождението на обекта:  

I група II група III група 

100 65 35 

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

апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението 

на обекта:  

I група II група III група 

875 395 305 

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

съоръжения според местонахождението на обекта:  

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

I група  II група III група 

150 115 105 

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

бридж, табла:  

I група  II група III група 

22 15 10 

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:  

I група  II група III група 

77 60 45 

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението 

на обекта:  

за кв. м:  

I група  II група III група 

2,60 2,10 1,60 

за фитнес уред:  

I група  II група III група 

545 445 305 

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения 

според местонахождението на обекта:  



I група  II група III група 

260 200 140 

 

36. Мелничарски услуги 

а) мелници за брашно - 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;  

б) мелници за фураж стационарни - 600 лв.  

37. Услуги с атрактивен характер:  

а) корабчета 750 лв. на брой; 

б) лодки 450 лв. на брой; 

в) яхти 900 лв. на брой; 

г) джетове 900 лв. на брой; 

д) влакчета  30 лв. на място; 

е) файтони 75 лв. на място; 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително 

надуваеми, водни увеселения 

150 лв. на брой 

оборудване; 

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, 

сноубордове, шейни  

150 лв. на брой 

оборудване; 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и 

рикши  

150 лв. на място; 

к) детски колички и моторчета 150 лв. на брой; 

л) стрелбища 300 лв. на брой 

стрелбище. 

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

моторно превозно средство в следните размери:  

  

a) мотопеди, мотоциклети 

I група II група III група 

370 300 200 

б) други МПС 750 600 400 

39. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - 2000 лв. за брой моторно 

превозно средство.  

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

както следва:  

а) комбайн - 330 лв.;  

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

машини - 110 лв.;  

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

(2)Групи и зони по видове дейности  



1. Групите по  т. 1 и 2 са, както следва:  

а) първа група:  гр. Котел 

б)втора група: населените места  от IV и V категория, включително с.Жеравна, с.Медвен,  

в) трета група: населени места от VI, VII, VIII категория, с изключение на с.Жеравна и 

 с. Медвен 

2. За всички останали дейности от т.3 до т.35  и т. 38 групите и зоните по раздел I са, 

както следва:  

б) първа група : гр.Котел 

в) втора група: населени места от IV и V категория 

г) трета група: : населените места с VI, VII и VIII категория,  

 3. За дейности по точки  36, 37, 39, 40, данъкът се определя независимо от 

местонахождението на предоставената услугата. 

4. Категорията на населеното място по т. 2 се определя в съответствие с действащата 

към 1 януари на данъчната година заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, издадена на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ  ДАНЪК 

 /Приет с Решение № 585/31.01.2011 г. на ОбС – Котел/ 

 

Чл. 12 /изм. с Решение № 314/25.07.2013 г./ Размерът на дължимия туристически 

данък за местата за настаняване на всички населени места се определя, както следва: 

Категория 1 звезда – 0.20 лв. 

Категория 2 звезди – 0.40 лв. 

Категория 3 звезди – 0.60 лв. 

Категория 4 звезди – 0.80 лв. 

Категория 5 звезди – 0.80 лв. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 До определяне на размера на местните данъци от Общинския съвет за 2008г. 

данъкът при придобиване на имущества и данъкът върху наследствата се определят въз 

основа на размера от 2007г. 



§2(1) За 2008г. първата и втората вноска за данъка върху недвижимите имоти и 

първата вноска за данък върху превозните средства се внасят от 31 март до 30 юни. 

    (2) На предплатилите за цялата година до 30 юни се прави отстъпка 5 на сто. 

§3(1) Лицата, които се облагат с патентен данък подават декларации до 30 април 

2008г. първата и втората вноска за патентния данък през 2008г. се внасят до 30 април 2008г. 

§4 За целите на облагането през 2011 г. размерът на туристическия данък по чл. 12 

от настоящата Наредба влиза в сила от 1 февруари 2011 година. / нов приет с Решение               

№ 585/31.01.2011 г. на ОбС – Котел/ 

    (2) На предплатилите за цялата година до 30 април се прави отстъпка 5 на сто. 

 Наредбата е приета с Решение № 37 от 29.02.2008 г. на Общински съвет гр. Котел, 

изменена и допълнена с Решение № 211/30.01.2009 г. на Общински съвет – Котел., изм. и 

доп. с Решение № 436/26.02.2010 г. на Общински съвет гр. Котел, изм. и доп. с Решение № 

585/31.01.2011 г. на Общински съвет – гр. Котел, изм. с Решение № 314/25.07.2013 г. на 

Общински съвет-Котел, доп. с Решение № 392/19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 

45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел, поправена с Решение № 94/29.02.2016 г./. 

 

 

 Председател ОбС – Котел: 

              (Христина Чолакова) 
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