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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 264 

  
      гр. Копривщица           26.05.2022 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 предложеното изменение на Наредба № 2 за  местните такси, тяхното 

определяне и администрирането им:  

В раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища,панаири, тротоари и 

терени с друго предназначение“  

Било: 

Чл.18 

 /4/. За ползване на общински терен в празнични дни , панаири и събори – 8,00 

лв./кв.м на ден  

- За ползване на общински терени в непразнични дни – 5.00 лв./кв.м. на ден. 

 - По време на Националния събор на народното творчество – 20 лв./ кв.м. на 

ден 

Става: 

Чл.18 

/4/. За ползване на общински терен в празнични дни , панаири и събори – 8,00  

лв./кв.м на ден  

- За ползване на общински терени в непразнични дни – 5.00 лв./кв.м. на ден. 

Към  чл. 18 се добавя нова алинея /9/ 

/9/ Такси по време на Национален събор на народното творчество- гр. 

Копривщица. 

 

9.1 Такси за видеокамери: 

9.1.1 Подвижни многокамерни телевизионни станции- по договорка от 3000,00 

до 10000,00 лева, без права за преизлъчване. 

9.1.2 Права за преизлъчване- 0,30 лева на преизлъчена минута, в срок до 5 

години. 

9.1.3 Видеокамери, модели: професионални видеокамери-500,00 лева на ден. 

9.1.4 Любителски видеокамери /с изключение на участници в програмата на 

събора/- 20,00 лв. на ден, или 50,00 лева за трите дни. 
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9.2 Такса за ползване на общински терен за търговска дейност, както 

следва: 

9.2.1 Първа зона: от площад „ Найден Геров“ до Тороманов мост и местността 

„Войводенец“- 20,00 лева/ кв.м на ден. 

9.2.2 от Тороманов мост до Палатков лагер и района на стадиона- 7,00 лева/кв.м 

на ден. 

9.2.3 Бира-скара- 7,00 лева/кв.м на ден в града. 

9.2.4 Бира-скара- 5,00 лева/кв.м на ден за Палатков лагер и местността 

„Войводенец”. 

9.2.5 Забавни детски атракциони- 5,00 лева/ кв.м на ден.  

9.3 Такса за паркиране- не важи за транспорта на участниците. 

9.3.1 Зона I – урбанизирана територия 

9.3.1.1 За автомобили: 10,00 лева на денонощие 

9.3.1.2 За микробуси: 20,00 лева на денонощие 

9.3.1.3 за автобуси- 30,00 лева на денонощие 

9.3.2 Зона II – неурбанизирана територия 

9.3.2.1 За автомобили: 5,00 лева на денонощие 

9.3.2.2 За микробуси: 10,00 лева на денонощие 

9.3.2.3 за автобуси: 15,00 лева на денонощие 

9.3.3 Такса „пропуск за зареждане на търговски обекти“ от дистрибутори- 5,00 

лева на ден. 

9.3.4  Търговска зона за паркиране 

9.3.4.1 Паркиране в търговската част за търговците заплатили си тротоарно 

право: 30,00 лева на денонощие. 

 

 

 

 

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

проведено на 26.05.2022 год., Протокол №44/26.05.2022 год. по точка първа 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 /  


