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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 39 

 
      гр. Копривщица           23.12.2019 година 
   

 
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 №2 за местните такси, тяхното 

определяне и администрирането им, както следва: 

І. В наименованието да се допълни „ ........... в община Копривщица”; 

ІІ. В глава Втора, Местни такси, раздел ІІ – Такси за ползване на 

пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго 

предназначение: 

 

Било: Чл.18. /1/. За разполагане на маси върху общински терен с цел 

търговия:  

  /2/.За ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници, барове и магазини - 1,50 лв./кв.м. на месец, за 

периода от 01.05 до 30.09  

Да стане: /2/. За ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници, барове и магазини - 2,50 лв./кв.м. на месец, за 

периода от 01.04 до 31.10  

 

Било: /3/. За ползване на общински терен за построяване на временни 

навеси и временни търговски обекти - целогодишно - 2,50 лв./кв.м.  

Да стане: /3/ За ползване на общински терен за построяване на 

временни навеси /целогодишно/ - 2,50 лв./кв.м. на месец. 

 

Било: /4/. За ползване на място върху, което са организирани панаири, 

събори и празници - 5,00 лв./ кв.м. на ден.  

Да стане и се добави: - /4/. За ползване на общински терен в празнични 

дни, панаири и събори - 8,00 лв./ кв.м. на ден 

 -  За ползване на общински терен в непразнични дни – 5,00 лв. / кв.м. на 

ден. 

 - По време на Националния събор на народното творчество – 20,00 лв. 

кв.м на ден 
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Било: /5/. За разполагане на строителни материали върху общински 

терен, както следва:  

а/ в градска част – 4,00 лв./кв.м. на месец;  

б/ извън градска част – 2,00 лв./кв.м. на месец 

Да стане:  /5/. За разполагане на строителни материали, 

селскостопански инвентар и селскостопанска продукция /фураж, жито и 

др./ върху общински терен, както следва: 

а/  в градска част – 4,00 лв./кв.м. на месец; 

б/  извън градска част – 2,00 лв./кв.м. на месец 

 

Било: /8/За продажба на сладко от плодове, царевица, мед, гъби, сушени 

плодове и други дарове от природата:  

а/ 30,00 лв. на месец  

б/ 5,00 лв. на ден  

Да стане: /8/. За продажба на сладко от плодове, царевица, мед, гъби, 

сушени плодове и други дарове от природата, плетива, сувенири и рекламни 

материали на общински сергии и колички, както следва:   

а/ 30,00 лв. на месец  

б/ на собствена сергия и пред обособени търговски обекти – 15,00 

лв./кв.м на месец 

Било: /9/За продажба на плетива, сувенири и рекламни материали – да 

отпадне цялата алинея. 

 

ІІІ. В глава Втора, Местни такси, раздел ІІІ – Такси за 

административни услуги: 

 

Чл.28.Административни услуги както следва: 

Било: /4/ За поставяне на рекламно пано в града,след съгласуване с 

Дирекция „ТСУ” в община Копривщица както следва: 

а/ за рекламно пано - 1 кв.м.- 40,00 лв.  

б/ за рекламно пано-под и над 1 кв.м. - пропорционално на 1 кв.м.  

в/ за рекламна указателна табелка - 0,5 кв.м.- 10,00 лв.  

г/ за рекламна указателна табелка – под и над 0,5 кв.м.-пропорционално 

към 0,5 кв.м. съгласно таксата за указателна табелка.  

Да стане: /4/. За поставяне на рекламно пано в града, след съгласуване с 

Дирекция „ТСУ” в община Копривщица както следва:  

а/ за рекламно пано - 100,00 лв. / кв.м. годишна такса 

б/ за рекламно пано - под и над 1 кв.м.- пропорционално на 1 кв.м. 

съгласно а/ годишна такса 

в/ за рекламна указателна табелка  

- до 0,5 кв.м.- 15,00 лв. годишна такса 

- над 0,5 кв.м. - 25,00 лв. годишна такса 

 

Чл.31. Административни услуги както следва: не се разглежда 

поради техническа грешка. 

 

І. В глава Втора, Местни такси, раздел ІV – Такси за ползване на 

детска градина, домашен социален патронаж, общежития и други общински 

социални услуги: 

 

Било: Чл.36 /2/. Освободени от такса са: 

а/ деца кръгли сираци 

Да стане: Чл.36 /2/. Освободени от такса са: 

а/ деца полусираци и сираци, като за ползване на преференциите, 

родителите или настойниците подават декларация, придружена с документи до 

директора на учебното заведение. 
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Чл.38. /4/. След приключване на учебната година, децата навършили 

предучилищна възраст могат да ползват услугата „детска градина” , като 

заплаща постоянна такса в размер на 50,00 лв./на месец при посещение на 

детето от пълен месец – да отпадне, поради това, че същите биват записани на 

училище.  

 

 

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – 

Копривщица, проведено на 23.12.2019 год., Протокол №5/23.12.2019 год. по 

точка трета от дневния ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа 

„въздържал се, след направените обсъждания и е подпечатано с официалният 

печат на Общински съвет – Копривщица. 

 

 

 

 

Протоколист:……………….               Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                     /Б.Подгорски / 


