ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

НАРЕДБА
ЗА
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ПЪРВА ГЛАВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ
ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и
администрирането на цените на предоставяните услуги на физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община
Копривщица.
Чл.2. Настоящата наредба се приема на основание Глава трета, чл. 71 от
Наредбата за местните такси, тяхното определяне и администрирането им.
Чл.3. /1/. На територията на Общината се осъществяват услуги за които се
определят цени както следва:
а/ Цени за услуги, както следва:
б/Цени за ползване на градски тоалетни.
в/Цени за поддържане на гробни места.
г/Цени за обредни дейности.
д/Цени за ползване на услуги предоставяни от Дирекция на музеите и Жив
музей.
е/Цени за горски продукти.
ж/Цени за ползване на общинска земеделска земя.
з/Цени за паркиране.
и/Цени „Аквапарк – Копривщица”.
й/Други.
Чл.4. /1/. Размерът на цените на услугите се определят в български лева. Те се
заплащат в брой, по сметка на общината или на пост терминал.
/2/. Цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с
предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е
предвидено друго.
Чл.5. /1/. Цените на услугите се определя при спазване на следните принципи:
Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставените услуги.
Създаване условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и
заплащане на цените. Ефективно разпределение на общински ресурси чрез
определяне на цени на услугите. Насърчаване на частния сектор в
предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

/2/. За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се
определя отделна Цена за всяка от дейностите.
Чл.6./1/. Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга
включват всички разходи за : работни заплати и осигуровка на персонала,
материални, режийни, консултантски, проектантски, за управление и контрол,
по събиране на такси и други / напр. инвестиционни / разходи, имащи
отношение към формиране размера на цената.
/2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за
счетоводството и актовете по неговото прилагане.
Чл. 7. /1/ Цената може и да не възстановява пълните разходи на общината по
предоставянето на определена услуга, когато ОбС реши, че това се налага за
защита на обществения интерес.
/2/ В случаите по ал. 1 разликата между разходите за предоставяне на услугата
и нейната цена е за сметка на общинския бюджет.
Чл.8. Лицата, не използващи услугата през съответната година или определен
период от нея, заплащат само за периода на ползване на услугата.
Чл.9. /1/. Общинския съвет може да освобождава отделни категории граждани
изцяло или частично от заплащане на отделни услуги.
/2/. В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с
изключение на приходите от такси.
/3/. Конкретния размер на облекченията се определя ежегодно с приемането
на бюджета на Общината.
Чл.10 /1/. Администрирането на услугите се извършва от и за сметка на
Общината.
/2/. Приходите по ал.1 постъпват в Общинския бюджет.
РАЗДЕЛ II
Чл.11. Промените в размера на цените на услугите се извършват по реда на
тяхното приемане.
Чл.12. /1/. Кметът на Общината внася в Общинския съвет анализ на
предлаганите цени на услуги, веднъж годишно или при необходима промяна
на размера на таксите и цените.
/2/. Анализът по ал. 1 задължително съдържа:
Оценка, доколкото съществуващите такси и цени отразяват измененията в
разходите или пазарната цена.
Оценка на потребностите от предоставяне на услугите.
Информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения
и завещания.

Препоръки за подобряване администрирането на таксите.
/3/. При необходимост Общинския съвет променя размера на цените на
услугите.
Чл.13. Общинската администрация подържа данни за:
Услугите и дейностите, за които има определени цени.
Ползвателите на предоставена услуга.
Изключенията от общата политика /преференции/.
Използваната информация при определяне на цени и конкретна
методика/методики, използвани за определяне на размера им.
Събраните средства от всяка услуга.
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ЦЕНИ
РАЗДЕЛ I
ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРАДСКИ ТОАЛЕТНИ
Чл.14. Цената за ползване на градските тоалетни е 0,50 лв./на човек.
Чл.15. Цената се събира от лице определено от кмета на община Копривщица.

РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕНИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА
Чл.16. /1/. За поддържане на гроб - 20,00 лв./годишно
/3/. За лица без постоянен адрес на територията на Община Копривщица
Цената се събира в двоен размер.
Чл.17.Таксите се събират от съответната служба при общината, стопанисваща
гробищните паркове.
РАЗДЕЛ ІІІ
ЦЕНИ ЗА ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ
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.
Чл.19. За извършване на ритуал - кръщене се заплаща цена, както следва:
за извършване на ритуал - 20,00 лв.

за ползване на помещение - 40,00 лв.
Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща цена - 150,00 лв.
РАЗДЕЛ ІV
ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ И ЖИВ МУЗЕЙ
Чл.21.Цени на билетите за обход на музеите се заплаща, както следва:
1.Билети за един музей:
за възрастни - 4,00 лв.
за учащи и пенсионери - 2,00 лв.
2.Билети за всички музеи:
за възрастни - 6,00 лв.
за учащи и пенсионери - 3,00 лв.
3.За беседа се заплаща Цена, както следва:
за един музей - 5,00 лв.
за всички музеи -20,00 лв.
4. Обиколка на музеите с екскурзовод, както следва:
на български език-25,00 лв.
на съответен език-30,00 лв.
5.Фото и видео заснемане за един музей-5,00 лв.
6.Снимки с професионална апаратура за един ден, както следва:
екстериорни снимки-100,00 лв.
интериорни снимки-200,00 лв.
7.Атракционни дейности:
Подготовка и провеждане на копривщенска сватба с ползване на реквизити за
групи от 20 човека /по предварителна заявка/ - 300,00 лв.
Участие и демонстрация на стари копривщенски занаяти /тъкане, плетене,
производство на плъсти, предене, рисуване върху керамика/ - 3,00 лв./човек;
Излъчване на мултимедиен филм за миналото на Копривщица - 3,00 лв./човек;
Заснемане на Възрожденско ретро ревю със собствен апарат - 3,00лв./човек;
Наем реквизит в рамките на един ден - 15,00 лв. за един костюм;
Наем помещение в музейните обекти - 10,00 лв./час.
Чл.22. Заверяване на препис и препис извлечение на документи от основния и
обменния фонд , както следва:
за първа страница – 2,00 лв.
за всяка следваща страница – 1,00 лв.

Чл.23.За заверяване на препис и препис извлечение на документ и движими
паметници в основния, обменния и научно спомагателния фонд :
за устна справка – 5,00 лв.
за писмена справка – 6,00 лв. за всяка страница
Чл.24. За ползване на архивния фонд се заплаща следната Цена:
за ползване на място в архива от собственици на паметници на културата –
3,00 лв. за всяка страница;
За ползване на място в архива от други физически и юридически лица – 9,00
лв. за всяка страница;
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 - 1,00 лв.
за учащи и пенсионери - 0,50 лв.;
2.Цена за ползване на зала за конференция - 50,00 лв. на ден
3.Цена за ползване на зала за конференция с техника - 80,00 лв. на ден
4. Демонстрация на занаят – 3,00 лв.

РАЗДЕЛ V
ЦЕНИ ЗА ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Чл.26. Цени на услуги на територията на община Копривщица за страничните
ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд
и общинския селскостопански фонд.

№ по
ред
Наименование
Растения и горски плодове /извън
списъка на лечебните растения по
Закона за лечебните растения/, гъби
в сурово състояние
Плодове:

Мярка

Цена
на
корен/ лв.
без включен
ДДС

1.

2.

3.

4.

5.

- хвойна синя
- шипка
- орех, обикновен кестен
- други
Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки
- семена от иглолистни материали
- необработени изходни материали
от широколистни видове за добив
на семена
семена от дъбове, бук, костилкови,
черупкови видове и други
Коледни елхи:
-до 1 метър
-2 метра
-над 2 метра

кг.
кг.
кг.
кг.

0,20
0,10
0,20
0,05

кг.
кг.
кг.

0,20
1,50
0,15

кг.

0,20

бр.
бр.
бр.

Пънове от всички дървесни видове
Паша в горите, горските пасища и
земеделските земи за една година
-за едър рогат добитък
-за коне, катъри, магарета
-за овце
-за свине
Цена за месец за ползване на
площи:
-за временни складове за дървени и
растителни материали
-за временни депа застроителни
материали
-за временен престой на животни

м3.

3,00
3,50
3,50
+
надбавка от
3,00 лв. за
всеки метър,
за брой
3,00

за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.

2,00
1,00
0,50
3,00

дка.

15,00

дка.

30,00

дка.

15,00

Цена за ползване /без ДДС/ на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни
растения, извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните

растения, с право на добив от горските територии общинска собственост,
както следва:
За физически лица – 30,00 лв.
За юридически лица – 300,00 лв.
РАЗДЕЛ VI
ЦЕНИ ГОРА
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.
За ползване на транспорт до имота на ползвателя и оценка на нанесени щети
по заявка на ползвателя - 20,00 лв./курс
РАЗДЕЛ VII
ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
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.
Чл.29. При сключване на договорите за наем за ползване на общински имоти
се определят следните задължения, които следва да бъдат спазвани от
ползвателите:

Да не променят предназначението на имотите и начина им на трайно
ползване.
Да не използват мерите, пасища и ливади за неземеделски нужди.
Да поддържат земеделските имоти в добро земеделско и екологично
състояние.
Да почистват земеделските имоти от замърсяване и камъни.
Да не допускат замърсяването на земеделските имоти с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци.
Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и
други увреждания.
Чл.30. Срок за отдаване на общинска земеделска земя, както следва:
/1./ За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване отдадени на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ за срок 5 /пет/ стопански
години.
/2/. За ниви и ливади от общински поземлен фонд на общо основание за срок
от 1 /една/ стопанска година.
Чл.31. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите,
които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище,
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни,
в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища,
мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от
осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с
предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни)
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до
седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до
десета категория. На право имащите лица, отглеждащи говеда за мляко или
месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки
"Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за
поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично
животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар,
независимо от категорията на имотите.
Чл.32. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, като се определя

първоначална цена 10,00 лв./дка. и стъпка на наддаване в размер на 2,00
лв./дка. Договорите се сключват за една стопанска година.
Чл.33. Останалите след провеждане на търга по чл.88 свободни пасища, мери
и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански
животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, по ред определен в ППЗСПЗЗ,като се
определя първоначална цена 10,00 лв./дка. и стъпка на наддаване в размер на
2,00 лв./дка. Договорите се сключват за една стопанска година.
РАЗДЕЛ VIII
ЦЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ
Чл.34. Наем на едно парко място – цена без ДДС:
1.Леки автомобили, както следва:
до един час - 1,00 лв.
над един час до четири часа – 2,00 лв.
над четири часа до двадесет и четири часа – 5,00 лв.
2.Лекотоварни автомобили и автобуси до 22 места:
до един час - 2,00 лв.
над един час до четири часа – 5,00 лв.
над четири часа до двадесет и четири часа – 10,00 лв.
3.Автобуси и товарни автомобили:
до един час - 3,00 лв.
над един час до четири часа – 10,00 лв.
над четири часа до двадесет и четири часа – 20,00 лв.
4.Поставяне на скоби за неправилно паркиране и демонтаж – 30,00 лв.
5./нова с Решение 225/25.01.2018/Цена за годишен абонамент на паркоместа, в
обособените зони за паркиране както следва:
- Лек автомобил – 100,00 /сто лева/;
РАЗДЕЛ IX
ЦЕНИ „АКВАПАРК - КОПРИВЩИЦА„
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.;

РАЗДЕЛ X
ДРУГИ ЦЕНИ
Чл.36./1/Месечният наем за ползване на общински имот от здравни работници
сключили договор с РЗОК за - 0,50 лв./м2 на месец.
/2/ Месечният наем за ползване на общински имот от културни дейности 1,00 лв./м2 на месец.
/3/ Наем за ползване на застроена площ база „Шириней“ - 0,50 лв./м2 на
месец.
/4/ Наем за ползване на незастроена площ база „Шириней“ - 0,25 лв./м2 на
месец.
Чл. 37. Цена за радиоточки:
1. Годишна цена за ползване на радиоточки –12,00 лв./сумата може да бъде
плащана на два пъти/.
2. Цена за първоначално включване на радиоточка – 15,00лв.
3. Цена за включване на спрени радиоточки поради некоректни абонати –
4,00лв.
4. Лица с увреждания с намалена трудоспособност над 90% да бъдат
освободени от цена включване и цена абонат при представяне документ от
ТЕЛК или НЕЛК.
Чл.38. /1/ Цена за подаване на молба по Закона за опазване на селско
стопанските имоти - 1,00 лв.
/2/ Цена за реализация на молбата по ЗОССИ - 10,00 лв.
/3/ Цена за капан на една животинска единица за цял ден - 50,00 лв.
Чл.39. Цена за издаване на заверен препис извлечение от решения, протоколи,
заповеди и договори се заплаща Цена - 3,00 лв.
Чл.40. Цена за ползване на заседателна зала :
За голяма:
80,00 лв./ ден до 5-тия ден
от 6-тия ден за всеки следващ по 10,00 лв.на ден.
За малка - 30,00 лв./ ден
Чл.41.Цена за работа извън работно време на Заведенията за хранене и
развлечение - 10,00 лв./час /платими предварително, след подадено заявление
и пусната изрична заповед/.
Чл.42.Цена за снимки в града на продуцентски и рекламни къщи, и
електронни медии - 200,00 лв./ден
Чл.43 Цена – наем за ползване на мотокар - 1 моточас – 30,00лв.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.44. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са
регламентирани със закон, се определя цена с тази наредба.
Чл.45./1/ Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи,
направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи
включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от
общината. Те включват и съответен дял от:
преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и
осигуровки материални,
режийни, консултантски и други разходи,
включително разходите за материали и доставки, комунални услуги,
застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване.
Разходи за управление и контрол.
Разходи по прилагане, събиране, научно изследователска дейност, определяне
на стандарти и регулиране, включително за задължителни протоколи за
оценка влиянието върху околната среда.
/2/. Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им .
/3/. Цените на услугите са прости и пропорционални.
/4/. Цените на услугите се събират от Общинската администрация и
приходите от тях постъпват в Бюджета на Общината.
Чл.46. /1/. Услугите предоставяни от Общината могат да бъдат:
Обикновена
Бърза
Експресна
/2/. Сроковете за извършване на услугите са :
Обикновена в рамките на 10 дни
Бърза в рамките на 3 дни
Експресна - 24 часа
/3/. Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на
подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния
вид услуга.
/4/. Заплащането се извършва в брой или без касово по съответната сметка на
община Копривщица.
/5/. Бързата услуга се извършва с 50% увеличение, а експресната със 100%.

Чл.47. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или
предоставяне на право от общината и мястото за изпълнението й и се
утвърждават със Заповед на Кмета на общината.
Чл.48. При неспазване на сроковете размера на цената на услугата се намалява
с 30% от пълния й размер.
Чл.49. При предсрочно прекратяване на предоставено право Общината
възстановява част от платената цена пропорционално на периода, през който
правото не се ползва.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази Наредба :
"Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които
конкретния ползвател не може да бъде определен.
"Ползватели" са физически и юридически лица, на които се предоставят
публични услуги, по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се
осъществява от Кмета на Общината или определени от него лица.
§3. Тази наредба се издава на основание на чл.71 от Наредбата за местните
такси и влиза в сила 7 дни след приемането й от Общинския съвет, през което
време да се разгласи по приетия от общински съвет начин и отменя всички
предишни решения на ОбС в тази връзка.

Наредбата е приета с Решение № 198 от 21.09.2017 год. на Общински съвет гр.Копривщица, по Протокол № 27 от 21.09.2017 год., изменена с Решение №
225 от 25.01.2018год. по Протокол №31/25.01.2018год.

