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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 40 

 
      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 за цени на услуги на територията 

на община Копривщица,както следва: 

 

І. В Раздел ІІ, Цени за поддържане на гробни места: 

 

Било: Чл.16. /1/. За поддържане на гроб - 20,00 лв./годишно /  

Да стане: Чл.16. /1/. За поддържане на гроб - 120,00 лв./годишно / 

ІІ. В Раздел ІІІ, Цени за обредни дейности:  

Било: Чл.18. За извършване на ритуал – сключване на граждански брак 

се заплаща цена, както следва:  

- в ритуална зала – 100,00 лв.  

- за изнесен ритуал – 150,00 лв. 

Да стане: Чл.18. За извършване на ритуал – сключване на граждански 

брак се заплаща цена, както следва:  

- в ритуална зала – 150,00 лв.  

- за изнесен ритуал – 200,00 лв. 

Било: Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща цена - 150,00 

лв. 

Да стане: Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща цена - 

250,00 лв. 

ІІІ. В раздел VІ, Цени на гора: 

 

Било: Чл.27. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Копривщица”, както 

следва: 

-  Издаване на позволително за сеч, разрешително за извоз, превозни 

билети и удостоверения – 1,50 лв./бр.  

 

Да стане: Чл.27. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Копривщица”, 

както следва: 

- Издаване на позволително за сеч, разрешително за извоз, превозни 

билети и удостоверения – 2,00 лв./бр. 



 

2 по Решение 40 

ІV. В Раздел VІІ, Цени за ползване на общинска земеделска земя: 

 

Било: Чл.28. Годишен наем за ползване на общинска земеделска земя, 

както следва:  

 /1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти 

с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ на стойност – 6,00 лв./дка годишен наем.  

/2/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти 

с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ , които изцяло или частично не попадат в 

актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, 

ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари 2015 год. за критериите за допустимост на 

земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не 

се дължи заплащане на наемна цена за първата стопанска година от датата на 

сключването на договора. 

/3/. За ползване на ниви от общинския поземлен фонд – 20,00 лв./дка 

годишен наем.  

/4/. За ползване на ливади от общинския поземлен фонд – 15,00 лв. /дка 

годишен наем. 

Да стане: Чл.28. Годишен наем за ползване на общинска земеделска 

земя, както следва:  

 /1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо 

ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ на стойност – 10,00 лв./дка годишен наем.  

/2/. За мери,пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти 

с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ , които изцяло или частично не попадат в 

актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, 

ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари 2015 год. за критериите за допустимост на 

земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не 

се дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от датата на 

сключването на договора. 

/3/. За ползване на ниви до 10 дка. от общинския поземлен фонд – 20,00 

лв./дка годишен наем.  

/4/. За индивидуално ползване на ливади от общинския поземлен фонд 

– 15,00 лв. /дка годишен наем. 

Чл.29, 30 и 31 да отпаднат, поради това, че тези изисквания за 

сключване на договора за записани в Закона за ползване и стопанисване на 

земеделските земи. 

ІV. В раздел ІХ, Цени „Аквапарк – Копривщица”: 

Било: Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за:  

- деца до 6 г. възраст – безплатно;  

- деца от 6 г. до 18 г. възраст – 3,00 лв.; 

- лица над 18 г. – 5,00 лв. 

 

Да стане: Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за:  

- деца до 6 г. възраст и ученици на СУ „Любен Каравелов” – безплатно;  

- деца от 6 г. до 18 г. възраст – 4,00 лв. 

- лица над 18 години – 9,00 лв. 

V. В Раздел Х, Други цени: 

 

Било: Чл.38. /2/ Цена за реализация на молбата по ЗОССИ - 10,00 лв.  

Да стане: Чл.38. /2/ Цена за реализация на молбата по ЗОССИ - 20,00 

лв. 
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Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – 

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

точка четвърта 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 / 


