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На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от 

АПК, чрез настоящото публикуване община Копривщица предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по предложението 

за изменение на Наредба за цени и услуги на територията на община Копривщица. 

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът 

за обсъждане е 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване. 

Предложения и становища по проекта  за изменение на Наредбата могат да бъдат 

депозирани в деловодството на общинска администрация – Копривщица, гр. Копривщица, 

ул. Любен Каравелов № 16, както и на електронния адрес на 

общината: info@koprivshtitsa-bg.com 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 за допълнение и изменение на Наредба за цени и услуги на 
територията на община Копривщица: 

 

1. ПЪРВА ГЛАВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ,  

Чл.3. /1/. На територията на Общината се осъществяват услуги за които се 

определят цени както следва: 

БИЛО: 

и/ Цени „Аквапарк – Копривщица” 

СТАВА: 

и/ Цени „Аквапарк – Копривщица” и „Фитнес център“ 

 

2. ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ЦЕНИ 

 

БИЛО: 

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 – 4.00 лв.;  

лица над 18 г. - 9 .00 лв. 

 

СТАВА: 

РАЗДЕЛ IX ЦЕНИ „АКВАПАРК – КОПРИВЩИЦА“ и „ФИТНЕС ЦЕНТЪР“ 

Чл. 35. /1/ Цена басейн/чадър еднократно за деня за:  

деца до 6 г. възраст – безплатно;  

mailto:contact@koprivshtitsa-bg.com
http://www.koprivshtitsa-bg.com/
mailto:info@koprivshtitsa-bg.com


                                                                                  

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

2077 Копривщица, ул.”Любен Каравелов”16 
тел: +359 7185 94 85 

e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com 
web: www.koprivshtitsa-bg.com 

 

деца от 6 г. до 18 г. възраст – 4.00 лв.;  

лица над 18 г. - 9 .00 лв. 

/2/ Цени „ФИТНЕС ЦЕНТЪР“: 

За ученици на СУ „Любен Каравелов“, дневна форма на обучение от 16 г. възраст 

до завършване на 12 кл. -  безплатно; 

1 тренировка – 6 лв.; 

Карти за: 

- 12 тренировки – 30 лв.; 

- 16 тренировки – 37 лв.; 

- месечна – 50 лв.; 

- тримесечна – 140 лв.; 

- шестмесечна – 270 лв.; 

- годишна – 500 лв. 

 

МОТИВИ 

към предложението за изменение на Наредба за цени и услуги на територията на 

община Копривщица 

 

1. Причини, които налагат приемането на изменението на Наредба за цени 

и услуги на територията на община Копривщица. 

Настоящите изменения и допълнения се налагат от необходимостта да бъдат 

определени цени за нови услуги, които ще се предлагат в новооткрития „ФИТНЕС 

ЦЕНТЪР“, гр. Копривщица. 

2. Цели, които се поставят. 

Проектът на Наредба за цени на услуги на територията на община Копривщица 

цели привеждане на съдържанието на същата в съответствие с действащите нормативни 

актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените 

отношения, касаещи предоставянето на административни услуги, както и тяхното по-

добро систематическо подреждане. 

Целта на приемане на настоящите промени в Наредбата е необходимостта от 

актуализация и по-добро обхващане на услугите и цените, 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. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

изменението на Наредба за цени и услуги на територията на община 

Копривщица. 

За прилагането на изменението на Наредбата не са необходими допълнителни 

бюджетни средства.  

mailto:contact@koprivshtitsa-bg.com
http://www.koprivshtitsa-bg.com/


                                                                                  

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

2077 Копривщица, ул.”Любен Каравелов”16 
тел: +359 7185 94 85 

e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com 
web: www.koprivshtitsa-bg.com 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива. 

Очаква се, приемането на настоящето изменение на  Наредбата да повиши 

приходите от местни дейности в бюджета на община Копривщица. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложението за изменение 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. 

  

 

 

   БОЙКА ДЮЛГЯРОВА:/П/ 

  КМЕТ  НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА  
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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

                    

ДОКЛАД  ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ 

от 

БОЙКА РАШКОВА ДЮЛГЯРОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 

 Относно: Допълнение и изменение в Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица 

 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Копривщица 

Нормативен акт: Наредба за цени на 

услуги на територията на община 

Копривщица 

Контакт за въпроси: Бойка Дюлгярова Телефон: 0878301055 

1. Дефиниране на проблема: 

Ново изградено спортно съоръжение „ФИТНЕС – ЦЕНТЪР“  

2. Цели: Целта на приемане на настоящите промени в Наредбата е необходимостта от 

актуализация и по-добро обхващане на услугите и цените 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Заинтересовани и засегнати страни от предлаганата промяна ще бъдат посетителите в 

ДМ, в това число физически и юридически лица. 

4. Варианти на действие:  

Вариант за действие 1 : „Без намеса”: Прилагането на вариант „Без намеса” не води 

до постигане на описаните по-горе цели. 

Вариант за действие 2: „Приемане на промяна в наредбата”: В резултат на 

приемане на промяната в наредбата се очаква да се увеличат приходите на община 

Копривщица. 

5. Негативни въздействия:  

Неприемане на предложената промяна в наредбата би довело до невъзможност за 

функциониране на спортното съоръжение. 

6. Положителни въздействия:  

Приемането на предложените промени няма да доведе до допълнителни разходи за 

общината, но ще доведе до допълнителни приходи в бюджета. 

Спазването на процедурата по чл.26 от Закона за нормативните актове има за цел да 



гарантира зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност.  

7. Потенциални рискове:  

Неразбиране на целите на предложената промяна и недоволство от страна на жители на 

община Копривщица.    

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

0 Ще се повиши 

0 Ще се намали 

0 Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги?   

Не 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

0 Актът засяга пряко МСП 

0 Актът не засяга пряко МСП 

0 Няма ефект 

11. Проектът на нормативните актове изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

0 Да 

0 Не 

12. Обществени консултации: 

Преди да бъде внесена промяната в наредбата, са спазени  изискванията на чл.26 от 

Закона за нормативните актове, т.е. проекта за промените са качени на интернет 

страницата на община Копривщица. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

0 Да 

0 Не 

14. Име, длъжност, дата и подпис на лицето, отговорно за изработването на 

нормативния акт: 

Име и длъжност: Бойка Дюлгярова- Кмет 

Подпис: /П/ 

 




