ПРОЕКТ на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица

§ 1 Изменя чл.21 като същия придобива следната редакция :
Чл.21
(1) За ползване на тротоари, площадки, улични платна и други
терени за търговска деййност на открито, включително за разполагане на маси, столове
, витрини, будки и павилиони/подвижни и преносими/, се събира такса в размер както
следва:
1. За сергийна улична търговия/колички, витрини/ на ден за кв. м.
-2 лева
2. Разполагане на маси и столове пред заведенията за обществено
хранене за консумаиция на място : на месец за кв.м- 3 лева
(2) За временно ползване на обществени площи, тротоари и част
от улично платно по време на строителство , за период до 6
месеца, за предпазване на преминаващи граждани и превозни
средства такса за кв.м
На ден- 1 лева
На месец- 36 лева
§ 2.Изменя чл.23 като същия придобива следната редакция :
Чл.23 Такса за поставяне на стационарни преместваеми съоръжения за извършване
на търговска дейност – 10 лева на месец.
§ 3. Изменя чл. 24 като същия придобива следната редакция :
Чл.24 (1) За ползването на общински тротоари, площади и улични платна или на
части от тях като зони за платено паркиране се заплаща такса в размер на 0,50 лв. на
час.
(2) Издаване на карта за паркинг на определените за това места/
а/ за 1 година – 330 лева за лек автомобил;
б/ за 1 година -660 лева за товарен автомобил;
в/ за 1 месец – 30 лева за лек автомобил;
г/ за 1 месец -60 лева за товарен автомобил;
§ 4. Изменя чл. 25 като същия придобива следната редакция :
Чл.25 За поставяне на рекламни надписи, билбордове,указателни табели и други:
За реклами върху транспаранти, табла на стойки, табла на стени и др., както и
фирмени указателни табели :
До 0,5 кв.м- 100 лева /кв.м на година
Над 0,5 кв.м.-150лева/кв.м на година
§ 5. Изменя чл. 26 като същия придобива следната редакция :
Чл.26 Таксите по чл.22,23 и 24 се събират от общинска администрация на община
Перущица не по късно от 7 дни преди започване на месеца по чл.1,ал.1
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§ 6. Изменя чл. 27 (6) като същия придобива следната редакция :
Чл.27 (6) При отсъствие на децата таксата не се заплаща з времето , през което те
ще отсъстват.
§ 7. Допълва чл. 35 с точка 67 със следното съдържание :
Точка 67 Одобряване на план за безопасност и здраве по чл.156 б ал.1,т2 и ал 3 от
ЗУТ
Срок за извършване 7 дни и такса в размер на 15 лева
§ 8. Изменя чл. 37 като същия придобива следната редакция :
Чл. 37 За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните
такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници
5,00лв.
2. издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице
5,00лв.
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или
акт за смърт
- 5,00
лв.
4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за
граждански брак, както и за повторно издаване на препис –
извлечение от акт за смърт
- 5,00
лв
5. за издаване на удостоверение за семейно положение
- 5,00
лв.
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки
- 5,00
лв.
7. издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес
- 5,00
лв.
8. регистрация за постоянен адрес
5,00лв.
9. за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина
- 5,00
лв.
10. За издаване на удостоверение за удължено работно време: а/ за 1 год.
– 100,00
лв.;
б/ за определени дни в седмицата, месеца, годината
– 3,00 лв. на
ден
11. за преписи от документи
- 3,00
лв.
12. издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на
населението на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец,
или на лице без гражданство
- 3,00
лв.
13. за издаване на удостоверение за извършена промяна в личен
регистрационен картон
- 3,00
лв.
14. Признаване и изпълнение на решения и актове на чуждестранни
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съдилища и други органи
- 30,00
лв.
15. Издаване удостоверение за данъчна оценка
- 5,00
лв.
16. Издаване удостоверение за наличие или липса на задължение
- 5,00
лв.
17. Издаване удостоверение за платен данък върху наследствата
- 2,00
лв.
18. Издаване на удостоверение за дължими данъци и лихви от
наследодател
- 2,00
лв.
19. Издаване на удостоверение за декларирани данни
- 5,00
лв.
20. Издаване на удостоверение за МПС
- 2,00
лв.
21. За заверка на документи
2,00 лв.
22. Удостоверение, че даден имот е/не е частна или общинска
собственост - 3,00
лв.
23. Издаване на удостоверение на граждани от общ характер,неописан по-горе 5,00лв.
24. Издаване на регистрационен номер на собственик на ППС с животинска тяга
- 10,00 лв.
25. При разпоредителни сделки с общински имоти по ал.1 от чл.41 от Наредба за
реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Перущица, физическите и юридически лица заплащат
такса в размер на 200 лв., платим преди сключване на съответния договор,
съгласно Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.
7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.
26. Обработване на заявление –декларация за обстоятелствена проверка /за 1 имот/
-15,00лв.
§ 9. Изменя чл. 41 (1) като същия придобива следната редакция :
Чл.41 (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на
20 лева
§ 10. Изменя чл. 42 като същия придобива следната редакция :
Чл.42 (1) За ползване на съоръженията и залите в Мултифункционалната спортна
зала „Перущица”- гр. Перущица,когато същите се стопанисват и управляват от
общината, се заплащат цени, които са както следва:
1.
Наем на Мултифункционална спортна зала „Перущица” за
тренировка или самостоятелна игра по баскетбол – 100,00 лв. на час;
2.
Наем на Мултифункционална спортна зала „Перущица” за
тренировка или самостоятелна игра по футбол – 200,00 лв. на час;
3.
Наем на Мултифункционална спортна зала „Перущица” за
тренировка или самостоятелна игра по волейбол – 100,00 лв. на час;
4.
Наем на Мултифункционална спортна зала „Перущица” за
тренировка или самостоятелна игра по хандбал – 100,00 лв. на час;
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5.
Наем на Мултифункционална спортна зала „Перущица” за
тренировка или самостоятелна игра по бадминтон – 100,00 лв. на час;
6.
Наем на Мултифункционална спортна зала „Перущица” за
тренировка или самостоятелна игра по бойни изкуства: карате, таекуондо,
айкидо, ММА, киокушинкай, кикбокс, борба и др. – 100,00 лв. на час;
7.
Наем на Мултифункционална спортна зала „Перущица” за
тренировка или самостоятелна игра по гимнастика, народни танци, зумба, балет,
състезателни танци, пилатес, йога и др. – 100,00 лв. на час;
8.
Наемане на конферентната зала:
- До 30 уч. ч. – 8 лв. на час;
- до 60 уч. ч. – се ползва 10% отстъпка.
- Над 60 уч. ч. – 15% отстъпка.
9.
Тенис на маса – 2 лв. на човек на час.
Чл.42 (2) Ползване на фитнес зала - в Мултифункционална спортна зала
„Перущица” се заплаща, както следва:
1. Еднократно посещение на фитнес зала – 2,00 лв.;
2. Еднократно посещение на сауна – 3,00 лв.
3. Еднократно посещение на фитнес зала + сауна – 3,50 лв.
4. Месечна карта за ползване на фитнес зала – 25,00 лв. за 20 посещения;
5. Месечна карта за ползване на фитнес залата и сауна – 30,00 лв., включващо 20
посещения на фитнес залата + 3 посещения на сауната;
6. Месечна карта за ползване на фитнес зала + сауна – 43,00 лв. за 20 посещения;
7. При ползване на фитнес залата с фитнес инструктор се заплаща допълнително –
2,00 лв. на час;
8. Изготвяне на индивидуална програма за тренировки– 20,00 лв.,изготвяне на
програма захранителен режим – 20,00 лв.
9. Индивидуална програма за тренировки + програма за хранителен режим – 30 лв.
10. Всички държавни и общински служители на Община Перущица, след
легитимация – Месечна фитнес карта + сауна – 20 лв.
11. Месечна карта за ползване на фитнес залата + сауна за непълнолетни – 20 лв.
§ 11. Изменя чл. 44 като същия придобива следната редакция :
Чл.44 Наем на залата за организирани спортни мероприятия до 2 часа на ден- 200
лв. на ден.
§ 12. Изменя чл. 45 като същия придобива следната редакция :
Чл.44 Наем на залата за организирани спортни мероприятия над 2 часа на ден600 лв. на ден.
§ 13. Изменя чл. 46 като същия придобива следната редакция :
Чл. 46(1)) Всички лицензирани клубове в съответните федерации по вид спорт,
регистрирани на територията на Община Перущица ползват залата безвъзмездно за
тренировъчна дейностпо предварително утвърден от кмета на общината часови
график.
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(2) Всички детски заведения и училища на територията на Община Перущица
ползват залата
безвъзмездно при честване на своя патронен празник, след
предварителна заявка за ден и час.
§ 14. Изменя чл. 47 като същия придобива следната редакция :
Чл. 47 Договореният наем се заплаща в касата на Община Перущица или по
банков път, като се запише в основанието пояснение за какво е сумата., преди
съответното мероприятие.
§ 15. Изменя чл. 48 като същия придобива следната редакция :
Чл. 48 (1) Преди ползване на спортните съоръжения представителите на
съответната организация следва да представят документ за заплатения наем на кмета на
община Перущица
(2) Организаторите на мероприятието се задължават да осигурят и необходимите
специализирани уреди и съоръжения, ако са необходими за провеждане на проявата,
както и да подсигурят охрана и медицинско лице по време на провеждане на спортното
мероприятие.
(3) Тридесет дни преди използването на необходимата за целта спортна база,
упълномощен представител на съответната организация подава заявка до кмета на
община Перущица, в която са уточнени дните, и часовия график.
§ 16. Изменя чл. 49 като същия придобива следната редакция :
Чл. 49 (1) Мултифункционалната спортна зала „Перущица”, собственост на
общината, по изключение може да се ползват и за културни и други прояви с
обществен характер, ако с това не нарушава общата спортна дейност и няма да се
нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.
(2) При организиране на концерти се заплаща такса в размер на 800
лева, когато събитието е с продължителност до 2 часа.
() При организиране на концерти се заплаща такса в размер на 1000
лева, когато събитието е с продължителност над 2 часа.
§ 17. Изменя чл. 50 като същия придобива следната редакция :
Чл.50 За издаване на разрешение за поставяне на Рекламно Информационни
Елементи в Мултифункционална спортна зала се събират следните такси:
• 5,00 лв. разглеждане на заявление
• 30,00 лв. одобряване на схема;
• 15,00 лв. разрешение за поставяне;
§ 18. Изменя чл. 50а като същия придобива следната редакция :
Чл.50 а. За разполагане на Рекламно Информационни Елементи /РИЕ/се събират
следните такси:
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1 .Реклама върху транспаранти и ленти
/на кв.м. / на месец
2.За свободно стоящи или монтирани на
стойки едностранни РИЕ
външна реклама
до 3 кв.м. вкл./ на месец
От 4 до 6 кв.м.вкл./ на месец
От 7 до 12 кв.м.вкл./ на месец
над 12 кв.м./
3.Рекламни материали ( знамена,
брошури, транспаранти, съобщения и
др.), информационно - указателни
табели с временен характер
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.

20,00 лв./кв.м./на месец

50,00 лв./кв.м./на месец
60,00 лв./кв.м./на месец
70,00 лв./кв.м.:намесец
80,00 лв./кв.м./ на месец
10,00 лв./кв.м./на ден

Посочените цени са с ДДС.

2.
При провеждане на процедури по конкурси, посочените размери на
наемната цена на заемане на рекламна площ на общинска собственост
да се считат за начални.

§ 18. Изменя чл. 57 като същия придобива следната редакция :
Чл. 57 Общинският съвет определя следните услуги и цени с ДДС за тях:
I. Цени на услуги, извършвани от общинската администрация:
1. Ползване на зали общинска собственост, находящи се в Младежки дом – гр.
Перущица, Народно читалище „Просвета“ – гр. Перущица,Туристически
информационен център и Даново училище според продължитеността :
от 2 часа
до 5 часа
50 лв.
от 5 часа
до 8 часа
70 лв.
2. Ритуал по сключване на граждански брак в работно време
20 лв.
3. Тържествен ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала
60 лв.
4. Изнесен ритуал по сключване на граждански брак– при възможност
150 лв.
5. Ползване на временен пункт за изкупуване на селскостопанска

-

-
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Продукция на ден
40 лв.
6. Ксерокс услуга А4 едностранно
0,20 лв.
7. Ксерокс услуга А4 двустранно
0,40 лв.
8. Факс услуга на лист А4
–
3,00 лв.
9. Обезщетение за отсечена растителност по чл. 41 ал. 4 във връзка
с чл. 40 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система
на територията на Община Перущица
– 100,00
лв./бр.
10. Такса по чл. 42, ал. 2 от Наредбата за изг раждане и опазване
на зелената система на територията на община Перущица – за поставяне на общинска марка "собственост" и издаване на позволително за
транспортиране на дървесина, добита при отсичане на растителност
с разрешение за премахване
–
4,00 лв.
11.Тръжни книжа за продажба или отдаване под наем на имот
- 50
лв.
§ 19. Изменя чл.57 II „Цени на услуги, извършвани от Регионален исторически
музей”,като същия придобива следната редакция :
1. Заснемане на фотофилм на ръкописи
- 2,00 лв./стр.
2. Заснемане на фотофилм на архивни документи, старопечатни
книги и други
- 2,00 лв./стр.
3. Заснемане на портрети
а/ от оригинал
- 2,00 лв/бр.
б/ от копие
- 1,00 лв/бр.
4. Заснемане с кинокамера:
а/ на музейни експонати-археологически, етнографски,
нумизматични и други
- 100.00 лв.
б/ на експозиции,сгради
- 150,00 лв.
в/карти, албуми, литографии и други:
- от периода преди ХIХ-ХХ в.
- 50,00 лв.
- по-късен период
- 40,00 лв.
5. Заснемане с кинокамера на музейни експонати с рекламна
цел на физически и юридически лица
– 100,00 лв./1 бр.
експонат
6. Фотозаснемане на музейни материали:
а/ черно-бял негатив
- 0,20 лв./за кадър
б/ цветен
- 3,00 лв./за кадър
в/ фотокопие /9/12;30/40
- 4,00 лв./за кадър
7. Предоставяне за временно ползване на фотокопия и
ксеропокия, снимки и други материали непренадлежащи
към музейния фонд
- 0,50 лв./бр.
8. Ксерокопиране:
а/ обикновен текст на граждани - формат А4 едностранно
- 0,40 лв./бр.
б/ ксерокопиране на документи от музея - формат А4
- 1,20 лв./бр.
9. Заверка на копия за български граждани:
а/ I-ва стр.
- 2.00 лв.
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б/ II-ра стр.
- 1.00 лв.
10.Заснемане от БНТ и други телевизии
– 300,00 в./час
11.Прожектиране на видеофилм в сградата на музея:
а/ видеофилми собственост на музея
- 5.00 лв.
б/ видеофилми на поръчителя
- 3.00 лв.
в/ чрез видеообмен
- 7.00 лв.
12. Ползване на експонати от фонда на музея за проектиране и
изработка на етикети, печати, монограми, сувенири /за рекламна цел/
от юридически и физически лица:
а/ етикети, печати, монограми и други подобни за експонат
– 70,00 лв.
б/ сувенири - за експонат
– 200,00 лв.
13.Ползване на научни открития на музея от фирми и други за
производство или наименование на продукция и т.н.
– 500,00 лв.
14.Оказване на методическа помощ, изготвяне на тематикоекспозиционни планове и участие в аранжиране на изложби,
музейни сбирки към фирми, предприятия и други от музейни специалисти:
а/ оказване на методическа помощ за извършване на събирателска дейност - 10,00
лв./час
б/ изготвяне на тематико-експозиционни планове
– 500,00 лв.
в/ участие в аранжирането на изложби
- 20,00 лв. за 1
м2
15.Изготвяне и изнасяне на лекции по заявка от организации,
фирми, училища и други извън музея и обектите му:
а/ пред ученици, войници
- 10,00 лв.
б/ пред възрастни
- 15,00 лв.
в/ за научни изследвания
- 300,00 лв.
16.Библиографски справки:
а/ устна
- 5,00 лв.
б/ писмена
- 20,00 лв.
17. Ползване на площи на музея и обектите му за временни изложби,
концерти и други
- 1,00 лв./кв.м. на ден
18.Входен билет обект „ Червената църква”
- възрастни
- 3 лв.
- ученици и пенсионери
- 2 лв.
-

семеен билет-2 възрастни +2 деца
групи над 10 души
инвалиди и граждани на Перущица

- 8 лв.
–по 2лв. на човек
– безплатно

19.Входен билет за обекти Исторически музей, Историческа църква и Даново училище
- възрастни
-3 лв.
- ученици и пенсионери
- 2 лв.
- семеен билет-2 възрастни +2 деца
-8
лева
- групи над 10 души
–по 2лв. на
човек
- инвалиди и граждани на Перущица
безплатно
20. Комплекси билети
-

посещение на всички обекти за възрастни
посещение на всички обекти за ученици и пенсионери
семеен билет-2 възрастни +2 деца
посещение на само един обект за възрастни
посещение на само един обект за ученици, студенти и пенсионери

-7 лв.
- 3 лв.
-14 лева
- 3 лева
-1 лева
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21. Беседи
- беседа на български език
- беседа на чужд език
22. Издаване на удостоверения на граждани
23. Препис и препис – извлечение
лв.
24. Предоставяне за ползване на изложбен инвентар –
витрина
25. Предоставяне за ползване на негативи от фонда
26. Предоставяне за ползване на диапозитиви от фонда

-10лева
-20 лева
– 3,00 лв.
– 0,25,00

- 50,00 лв./за една седмица
- 0,50 лв./бр.
- 1,00 лв./бр.

27. Любителско заснемане на експонати и интериори в експозициите от поетители
-2лв.
28.Провеждане на сватбени и други тържества
на ден

-200лв-.

29. Заснемане на фотесесии в или в района на обектите
-60лв.
на час
§ 20. В преходните и заключителни разпоредби се включва нов §11 със
следното съдържание: Настоящата наредба за изменение и доплънение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Перущица

9

