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Р Е Ш Е Н И Е
№ 13

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ  22. 01. 2019 г.

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2003 г., последно изменена и
допълнена с Решение № 453, взето с Протокол № 20 от 29. 11. 2018 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и ал.2,
чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 12 ал.1 и ал.4, във връзка с чл. 3, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услугите на територията на община Пловдив, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 19ХІ-20 от 16. 01. 2019 г. и
изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Пловдив, както следва:

§1. Отменя Приложение № 8., 8.1. „Цени на услуги и права, предоставяни от общински предприятия в община Пловдив“ в частта услуги,
осъществявани от ОП „Дезинфекционна станция“ и приема ново Приложение №8., 8.1. „Цени на услуги и права, предоставяни от
общински предприятия в община Пловдив“ в частта услуги, осъществявани от ОП „Дезинфекционна станция“, както следва:

ОП „Дезинфекционна станция“

ВИДОВЕ УСЛУГИ

І.  Цени за услуги  при еднократни заявки

1  Дезинфекция

1 Дезинфекция -  5 л. пръскачка / 100 кв.м.

2 Дезинфекция  – 10 л. пръскачка

3 Дезинфекция чрез одимяване
(с димка за дезинфекция) до 100 кв.м.

2  Дезинсекция

1 Дезинсекция  – 5 л. пръскачка / 100 кв.м. в т.ч. и/или
с инсектициден гел

2 Дезинсекция – 10 л. пръскачка

3 Дезинсекция – за 1 дка

4 дезинсекция – за 1 дка /маслен разтвор/

5 Дезинсекция – димка до 45 кв.м.

3  Дератизация

1 Дератизация – до 100 кв. м.

4  Цени за услуги  при специфични условия

  /сложност на обекта, заразно огнище/

1 Дезинфекция  5 л. пръскачка

2 Дезинфекция 10 л. пръскачка
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3 Дезинсекция  5 л. пръскачка

4 Дезинсекция 10 л. пръскачка

5 Дератизация  – до 100 кв.м.

ІІ.  Цени за услуги  по договор

1  Обработки срещу гризачи – дератизация

1 Обработки срещу гризачи – 0-100 кв.м.

2 Обработки срещу гризачи – 101-200 кв.м.

3 Обработки срещу гризачи – 201-300 кв.м.

4 Обработки срещу гризачи -301-400 кв.м.

5 Обработки срещу гризачи -401-500 кв.м.

6 Обработки срещу гризачи -501-600 кв.м.

7 Обработки срещу гризачи -601-700 кв.м.

8 Обработки срещу гризачи – 701-800 кв.м.

9 Обработки срещу гризачи – от 801- 3000 кв.м.

10 Обработки срещу гризачи – над 3000 кв.м.

2  Обработки срещу насекоми – дезинсекция

1 Обработки срещу насекоми от  0 – 100 кв.м.

2 Обработки срещу насекоми от 101 – 200 кв.м.

3 Обработки срещу насекоми от 201 – 300 кв.м.

4 Обработки срещу насекоми от 301 – 400 кв.м.

5 Обработки срещу насекоми от 401 – 500 кв.м.

6 Обработки срещу насекоми от 501 – 600 кв.м.

7 Обработки срещу насекоми от 601 -700кв.м.

8 Обработки срещу насекоми от 701 -800кв.м.

9 Обработки срещу насекоми от 801 -3000кв.м.

10 Обработки срещу насекоми над 3001кв.м.

3  Дезинфекция

1 Дезинфекция – 100 кв.м.

ІІІ.  Цени по договор за ДДД-обработки на открити площи, в това число масови обработки и обработка на канални и дъждоприемни шахти; ларвицидна обработка

1  Обработки срещу насекоми – дезинсекция

1 Дезинсекция срещу кърлежи – дезакаризация

1 Дезакаризация – от 1 – 50 дка.

2 Дезакаризация – от 50,001 – 100 дка.

3 Дезакаризация – от 100,001 – 200 дка.
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4 Дезакаризация – от 200,001 – 500 дка.

5 Дезакаризация – от 500,001 – 1000 дка.

6 Дезакаризация – над 1000,001 дка.

2 Дезинсекция срещу бълхи и други насекоми

1 Дезинсекция – от 1 – 50 дка.

2 Дезинсекция – от 50,001 – 100 дка.

3 Дезинсекция – от 100,001 – 200 дка.

4 Дезинсекция – от 200,001 – 500 дка.

5 Дезинсекция – от 500,001 – 1000 дка.

6 Дезинсекция над 1000,001 дка.

3 Дезинсекция срещу комари (имаго) – чрез пръскане

1 Дезинсекция – от 1 -20 дка.

2 Дезинсекциа – от 20,001 – 50 дка.

3 Дезинсекция – от 50,001 -100 дка.

4 Дезинсекция – от 100,001 – 200 дка.

5 Дезинсекция – над 200 дка.

4 Дезинсекция срещу комари (имаго) – чрез одимяване

1 Дезинсекция  – топъл аерозол – 1 машина /5 литра/

2 Дезинсекция  – студен аерозол – 1 машина /10 литра/

2  Дератизация срещу гризачи на канални и дъждоприемни шахти

1 Дератизация на дъждоприемни шахти

1 Дератизация на 1 – 500 бр.шахти

2 Дератизация над 501 бр.шахти

3 Дератизация на канални шахти

4 Дератизация на 1 – 500 бр.шахти

5 Дератизация над 501 бр.шахти

3  Дезинсекция срещу ларви на комарите -ларвицидна обработка

1 Ларвицидна обработка на 1 – 50 дка.

2 Ларвицидна обработка над 50,001 дка.

3 Ларвицидна обработка с биопрепарати 1-50 дка

4 Ларвицидна обработка с биопрепарати над 50,001 дка

ІV.  Цени за растителнозащитни мероприятия

1  Цени на растителнозащитни мероприятия – вегетационни третирания с инсектициди/акарициди по нискостеблена декоративна растителност (треви,
храсти и дървета с височина до 7 метра)

 1 Вегетационни третирания: 0 – 10 дка.
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 2 Вегетационни третирания: 10.001 – 30 дка.

 3 Вегетационни третирания: 30,001 – 100 дка.

 4 Вегетационни третирания: над 100 дка.

2 Цени на растителнозащитни мероприятия – вегетационни третирания с инсектициди/акарициди по дървета с височина над 7 метра

1 Вегетационно третирания по декоративни дървета

3  Цени на растителнозащитни мероприятия – вегетационни третирания с биопрепарати (без химични агенти и карантинен срок) по нискостеблена
декоративна растителност (треви, храсти и дървета с височина до 7 метра)

1 Вегетационни третирания: 0 – 10 дка.

2 Вегетационни третирания: 10.001 – 30 дка.

3 Вегетационни третирания: 30,001 – 100 дка.

4 Вегетационни третирания: над 100.001 дка.

4 Цени на растителнозащитни мероприятия – вегетационни третирания с биопрепарати (без химични агенти и карантинен срок) по дървета с височина над 7
метра

1 Вегетационно третирания по декоративни дървета

§2. Отменя раздели ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ от Приложение №8., 8.2. „Цени на услуги и права, предоставяни от ОИ „Старинен Пловдив“  и приема
нови Раздели ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ от  Приложение №8, 8.2. „Цени на услуги и права, предоставяни от ОИ „Старинен Пловдив“, както следва:

ІІ. Беседи Цена без ДДС, в
лева

1. Беседа за 1 обект 15.00

2. Беседа по комбиниран билет за 5 обекта /с изключение на къща „Клианти“/ на ОИ „Старинен Пловдив“ /за група до 20 човека/ 50.00

3. Обиколна беседа на територията на Стария град без посещение на обекти /за група до 20 човека, до 90 мин./ 75.00

4. Обиколна беседа на територията на град Пловдив без посещение на обекти /за група до 20 човека, до 90 мин./ 75.00

III. Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи
(за къща „Клианти“ – изложбена зала и стая №1, ет.1.)

1. Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи

1.1. До 1 час 60.00

1.2. До 2 часа 120.00

1.3. До 4 часа 200.00

1.4. На ден 350.00

2. Представяне на изложби в изложбени зали до 7 дни 200.00

3. Представяне на изложби в дворни пространства до 7 дни 100.00

4. Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми и други в изложбени зали и
дворни пространства, на ден

120.00

5. За провеждане на сватбени и други тържества 600.00

6. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак 250.00

IV. Мероприятия на Античен театър

1. За провеждане на мероприятия на ден 2 700.00

2. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден 1 350.00

3. За провеждане на мероприятия от държавни културни институти на ден 900.00

4. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата от държавни културни институти на ден 450.00

5. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак 1 000.00

6. ВИП гримьорна за мероприятия  на Античен театър – Пампорова къща, ул. Цар Ивайло №2  

6.1 За организатори на мероприятия на ден 300.00

6.2 За организатори на мероприятия  за период от 5 дни 1000.00

6.3 За организатори на мероприятия от държавни културни институти на ден 150.00

6.4 За организатори на мероприятия от държавни културни институти за период от 5 дни 500.00

VI. МЕРОПРИЯТИЯ НА РИМСКИ СТАДИОН
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1. За провеждане на културни мероприятия на ден 300.00

2. За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата на ден 150.00

3. За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак 250.00

VII. За снимачна дейност

1. Професионално заснемане на един експонат с цел публикация. Експонати, носещи авторско право, подлежат на допълнително
договаряне с носителя на авторското право

60.00

2. Заснемания на експонати 12.00

3. Любителско заснемане с фотоапарат 6.00

4. Любителско заснемане с видеокамера 12.00

5. За заснемане фотосесии  в обектите, музейните къщи, дворове – за 1 час 120.00

6. Заснемане на видео клип/телевизионни снимки в обектите, музейните къщи, дворове – за 1 час 200.00

7. За киноснимки – интериор на снимачен ден 1800.00

8. За киноснимки – екстериор на снимачен ден 1200.00

Забележка:
1. Върху цените на извършваните услуги се начислява ДДС, с изключение на тези по т. I.1.1 до I.1.6.1, от I.2.1 до I.2.12, II.1 и II.2, от VII.1 до VII.8.

2. Не се заплаща цената по т. III, IV, V, VI, за мероприятия, организирани от ОИ „Старинен Пловдив” и Община Пловдив по утвърден от Кмета на общината
график за съответната година.

3. За провеждане на мероприятия от раздели ІІІ, ІV, V и VІ вкл. се заплаща  сума  в размер на 30% от стойността на съответната услуга. Сумата е дължима в
срок до 10 дни след получаване на потвърждение на дата за провеждане на събитието, когато то се отнася за текущата година. В случай, когато събитието е
за следваща година/ни, сумата е дължима в първия месец от съответната година, в която се провежда събитието. При отказ на заявителя от провеждане на
мероприятие, сумата не се възстановява. При невнасяне на сумата, в размер на 30% от стойността на съответната услуга, до 10 дни след получаване на
потвърждение, датата се счита за свободна. Окончателното плащане на 70% от стойността на съответната услуга следва да бъдат внесени в срок до 10 дни
преди ползването на обекта.

§3. Отменя Приложение №8, 8.6. „Цени за провеждане на мероприятия в Дом на културата „Борис Христов“ и приема ново Приложение
№8, 8.6. „Цени за провеждане на мероприятия в Дом на културата „Борис Христов“, както следва:

Приложение № 8, 8.6., касаещо „Цени за провеждане на мероприятия в Дом на културата „Борис Христов“

І. ЦЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИД ЗАЛИ Цени в лв. с ДДС

1.1. Цена за ползване на Зрителна зала -за ден 1440.00

 Цена за ползване на Зрителна зала до 8 часа 1056.00

1.2. Цена за ползване на Зрителна зала за репетиции или изграждане на сценични декори -за ден 552.00

1.3. Цена за ползване на конферентна зала до 100 места -за час 80.00

1.4. Цена за ползване на конферентна зала до 80 места -за час 60.00

1.5. Цена за ползване на конферентна зала до 100 места -за ден 384.00

1.6. Цена за ползване на конферентна зала до 80 места -за ден 318.00

1.7. Ползване на фоайе кота 0,00, 4,21 и 7,85  сектор С-за ден 210.00

1.8. Ползване на фоайе кота 0,00, 4,21 и 7,85 сектор С -за час 60.00

1.9. Ползване на фоайе кота 0,00 и 4,21  сектор С -за изложби на ден 12.00

1.10. Стълбищно пространство -за ден 60.00

1.11. Ползване на стената на фасадата на дома за прожекция – до 7 дни 84.00

II. ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ  

2.1. Ползване на роял марка „Бродман“-за ден 300.00

2.2. Ползване на роял марка „Бродман“-за час 60.00

2.3. Ползване на мултимедия в Зрителна зала -за ден 220.00

2.4. Ползване на мултимедия в Зрителна зала -за час 60.00

2.5. Ползване на екран в Зрителна зала -за ден 84.00

2.6. Ползване на Мобилна озвучителна система -за ден 120.00

2.7. Ползване на дистанционен микрофон на сцената -за ден 30.00

2.8. Ползване на  микрофон с проводник на сцената -за ден 20.00

2.9. Ползване на екран в конферентни зали -за ден 24.00

2.10. Ползване на Флипчарт в конферентни зали -за ден 30.00

2.11. Ползване на мултимедия в конферентни зали -за ден 60.00
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2.12. Ползване на мултимедия в конферентни зали -за час 30.00

2.13. Ползване на  1 бр. микрофон в конферентни зали -за ден 24.00

2.14. Озвучаване с 4 бр. микрофони 72.00

Забележка : 1. Не се заплащат цени по т.I и т.II за мероприятия, организирани от Община Пловдив, по утвърден от Кмета на Общината график за съответната
година.
2. За провеждане на мероприятия от раздел I – т. 1.1, 1.1 и 1.2 предварително се заплаща сума в размер на 10% от стойността на съответната услуга. Сумата е
дължима в срок до 10 дни след получаване на потвърждение за дата за провеждане на събитието, когато се отнася за текущата година. В случай, когато
събитието е за следващата година/ни, сумата е дължима в първия месец от съответната година , в която се провежда събитието. При отказ на заявителя от
провеждане на мероприятието сумата не се възстановява. При невнасяне на сумата в размер на 10% от стойността на съответната услуга до 10 дни след
потвърждение, датата се счита за свободна. Окончателното плащане на 90% от стойността на съответната услуга следва да бъдат внесени в срок до 10 дни
преди ползване на обекта.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    § 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Пловдив е приета с Решение № 13, взето с протокол № 1 от 22. 01. 2019  година и влиза в сила от 01. 03. 2019 г.

§ 5. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,  чл.11, ал.3, чл.15, ал.1
от ЗНА, във връзка с чл.19, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Пловдив; Фактически основания:
Постъпили доклади от инж. Александър Държиков – зам.кмет „Култура и туризъм“, г-жа Деспина Гърова – директор на ОП
„Дезинфекционна станция“ и писмо от директора на ОИ „Старинен Пловдив“ – г-н Йордан Илиев.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 29.01. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 29. 01. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.01.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/
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