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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 134  
      гр. Копривщица           17.12.2020 година 
 

 

На основание чл.21, ал.2, 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 с 
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 
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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: 

 

 

Сортимент Мярка 

Единична цена в лева без включен ДДС 

бук 
дъб/ 

габър 

меки 

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 
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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. 

 
 

 

 

 

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 17.12.2020 год., Протокол №22/17.12.2020 год. по точка шеста от 

дневния ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

 

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

        / Ц. Галинова/                     /Л.Цеков /  


