На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с
чл. 77 от АПК, Община Копривщица чрез настоящото публикуване,
предоставя възможност на заинтересованите лица да
направят предложения и изразят становища по Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за цени на услуги на територията на Община Копривщица.
Предвид високата степен на обществена необходимост и полезност и с цел
оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът
за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни, считано от
деня, следващ датата на публикуване.

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на
Наредбата за цени на услуги на територията на Община Копривщица
Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения на
Наредбата.
Настоящите изменения и допълнения се налагат от необходимостта да бъдат
определени цени за нови услуги или да бъдат изменени цени на вече съществуващи
услуги, както и да бъдат отменени или допълнени услуги от местно значение. В тази
връзка се налагат изменения и допълнения в приложенията, които са неразделна част от
тази Наредба.
Поради нуждата от по-добра организираност и обхващане на услугите в полза
на гражданите и бизнеса, се създават нови услуги - подробно
изложени - със съответния ценоразпис и се допълват съществуващи такива.
С предложението се актуализират цени и наименования на
определени услуги, свързани с местните приходи с оглед променения разходен елемент
и по-добрата събираемост.
В подраздел „Други административни услуги“, са включени нови услуги
поради това ,че община Копривщица закупи нова
автовишка за по-организирано обслужване на гражданите и бизнеса.
Промени се ситуират във връзка с правилното обслужване на дейности,
свързани с общинската собственост.

В раздел чевърти - цени за ползване на услуги предоставяни от дирекция на музеите и
жив музей се измененят определени разпоредби с цел подобряване на работата на живия
музей..
Размерът на цените, дължими по Наредбата са определени в настоящия
Проект за изменение и допълнение на Наредба за цени на услуги на територията на Община
Копривщица.
При така предложения проект за изменение и допълнение на
Наредбата за цени на услуги на
територията на Община Копривщица, са спазени принципите на необходимост,
обоснованост, предвидимост и откритост, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност.
Цели, които се поставят.
Целта на приемане на настоящите промени в Наредбата е необходимостта от
актуализация и по-добро обхващане на услугите и цените, професионална и времева
икономия на служителите, оптимизиране на събираемостта и спазване на сроковете
при реализиране на услугата, придържане към законовите разпоредби и повишаване на
нивото на обслужване на гражданите и бизнеса.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
За прилагането на новите разпоредби не са необходими допълнителни
бюджетни средства.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
С приемането на настоящия проект за изменение и допълнение
на Наредбата се очаква определяне на ясни
правила за начина на формиране на видовете услуги и цените към тях. Прецизирането
на разпоредбите ще доведе до по-правилното функциониране на общинската
администрация и по-бързото и внимателно обслужване на гражданите и
представителите на бизнеса. Включването на нови услуги ще запълни липсата на
такива до момента и ще оптимизира обслужването.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект за изменение и допълнение на наредбата е подзаконов
нормативен акт и не противоречи
както на законодателството на Република България, така и на
европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и
директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя.

ПРОЕКТ
за допълнение и изменение на Наредба за цени на услуги на територията на Община
Копривщица, приета с Решение № 198 /21.09.2017 г. По протокол № 27/ 21.09.2017
г. на Общински съвет - Копривщиця и влязла в сила на 25.01.2018г. с
публикуването и на интернет страницата на общината
На основание чл.44, ал.1, т.5 и във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА
Общински съвет – Копривщица,

РЕШИ:
Приема направените промени в Наредба за цени на услуги на територията
на община Копривщица, както следва:
Било: чл.25 Цена за ползване на услуги предлагани от Жив музей,
находящ се в първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий"
гр.Копривщица, както следва:
1.Билети за музея:
за възрастни - 2,00 лв.
за учащи и пенсионери - 0,50 лв.
Да стане: чл.25 Цена за ползване на услуги предлагани от Жив музей,
находящ се в първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий"
гр.Копривщица, както следва:
1.Билети за музея:
за възрастни - 3,00 лв.
за учащи и пенсионери - 2,00 лв.;
Било:
2.Цена за ползване на зала за конференция - 50,00 лв. на ден
Да стане:
2.Цена за ползване на зала за конференция - 90,00 лв. на ден
Било:
3.Цена за ползване на зала за конференция с техника 80,00 лв. на ден
Да стане:
3.Цена за ползване на зала за конференция с техника130,00 лв. на ден
Ново:
5.За ползване на дворното пространство и лятна сцена на

първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий" – 500,00 лв.
Било:
Чл.42. Цена за снимки в града на продуцентски и рекламни къщи и
електронни медии – 200,00 лв./ден
Да стане:
Чл.42. Цена за снимки на клипове и реклама в града – 300,00 лв./ден
Чл.43.
Било:
Цена – наем за ползване на мотокар – един мото час – 30,00 лв.
Да стане: чл.43 ал.1
/1 / наем за ползване на мотокар – един мото час – 30,00 лв.
Нова ал.2 към чл.43
/ 2 / наем за ползване на автовишка – един мото час 50 лв.
1. За кастрене на дърво – 200 лв.
2. За отсичане на дърво до 10 м – 200 лв.
3. За отсичане на дърво от 10 м. до 20 м. височина – 300 лв.
4. За отсичане на дърво над 20 м. височина – 400 лв.
Нова ал.3 към чл.43
/3/ 1. Цени за продажба на добити дърва за огрев от общинските горски
територии, транспортирани до централния склад на Общинско предприятие
„Копривщица“, нарязани, нацепени и подредени на палета на един
пространствен кубически метър както следва:
Единична цена в лева без включен ДДС
Сортимент

Мярка

бук

дъб/
меки
габър широколистни

бял
бор

смърч

Дърва за огрев
За жители с постоянен
адрес в гр. Копривщица

пространствен
куб.м.

66,00

69,00

57,00

57,00

57,00

За собственици на
жилищни сгради без
постоянен адрес в гр.
Копривщица

пространствен
куб.м.

69,00 72,00

59,00

59,00

59,00

За юридически лица,
развиващи дейността
си на територията на
община Копривщица и
жители на други
населени места

пространствен
куб.м.

90,00 93,00

64,00

64,00

64,00

2.Продажбата на дърва за огрев по т.1 да се извършва за минимално количество от 1
/ един / пространствен кубически метър.
3.Транспортирането на дървата по т.1 до адреса на купувача да става за сметка на
купувача

БОЙКА РАШКОВА ДЮЛГЯРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

