Решение на Общински съвет - Хасково № 711/31.10.2014
г.
Сряда, 8 Юни 2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ № 39
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2014 ГОД.

РЕШЕНИЕ № 711

На основание чл. 6, ал. 7 от Приложение 2 към Закона за местни данъци и такси , Общински съвет
– Хасково изменя свое Решение № 600 от 24.11.2006 г., както следва:
Границите на зоните в град Хасково са, както следва:
І зона:
Бул. “Стефан Стамболов”, ул. “Мургаш”, ул. “Г. Данчов – Зографина”, ул. “Одрин”, ул. “Средна гора”, ул.
”Самуил”, ул. ”Кавала”, ул. “Епископ Софроний”, ул. “Добруджа”, ул. ”Македония”, ул. “Искър”, бул.
“България”, бул. “Стефан Стамболов”.
ІІ зона:
Бул. “Васил Левски”, ул. “Дунав”, ул. ”Стара планина”, ул. ”Видин”, ул. “Поройна”, ул. “Градинска”, бул.
“България”, ул. “Охрид”, ул. “Захари Стоянов”, ул. “Бяло море”, ул. “Марони”, ул. “Найчо Цанов”, ул.
“Драгойна”, ул. “Панорама”, ул. “Слънчев бряг”, ул. “Заря”, бул. “Илинден”, бул. “Васил Левски”.
ІІІ зона:
Ул. “Бачо Киро”, бул. “Освобождение”, ул. ”Лом”, ул. “Панчарево”, ул. “Балчик”, ул. “Борба”, ул.
“Панорама”, ул. “Горски пътник”, ул. “Банска”, ж.к. “Бадема”, ж.к. “Куба”, ж.к. “Орфей” І и ІІ, ул.
“Акация”, ул. “Будапеща”, ул. “Ятак”, ул. “Единство”, ул. “Кричим”, ул. “Правда”, Тютюнев комбинат,
бул. “Васил Левски”.
ІV зона:
Ул. “Кричим”, ул. “Правда”, ул. “Панагюрище”, ул. “Единство”, кв. “Република ІІ”, кв. “Каменни” – на
запад от ул. “Горски пътник”, кв. “Болярово”, ул. “Панчарево”, ул. “Балчик”, южна част на кв. “Хисаря”,
Източна, Южна и Северна индустриална зона, лесопарк “Кенана”, жилищен район “Кенана”
(включително „Туристическа хижа”) и жилищен район “Куба І и ІІ”.
V зона:
Жилищен район “Каменец”, жилищен район „Орфей 3”, жилищен район „Изгрев”, селищно образувание
“Кекличево стопанство А” и селищно образувание “Кекличево стопанство Б”.
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Имотите, които имат лице към улица, която е гранична между две зони, са в по-високата зона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
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