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Решение 299
plovdiv.bg/obs/действащи-актове/решение-299-10/

Р Е Ш Е Н И Е

№ 299

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16  ОТ  27. 10. 2021 г.

 

О Т Н О С Н О :    Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.6, ал.2, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във
връзка с чл.12, ал.1, чл.55 от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, при спазване изискванията на
чл.11, ал. 3, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75,
чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 21ХІ-342
от 20. 10. 2021 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници,
Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането 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 на следните общински предприятия:
„Зооветеринарен комплекс“, „Градини и паркове“, „Радостни обреди“, „Дезинфекционна
станция“, „Чистота“, „Паркиране и репатриране“, „Многофункционални спортна зала“, „Траурна
дейност“ и „Младежки център“ и приема ново Приложение № 8,8.1. „Цени на услуги и права,
предоставяни от общински предприятия в община Пловдив“, в частта на следните общински
предприятия: „Зооветеринарен комплекс“, „Градини и паркове“, „Радостни обреди“,
„Дезинфекционна станция“, „Чистота“, „Паркиране и репатриране“, „Многофункционални
спортна зала“, „Траурна дейност“ и „Младежки център“, и актуализира текста на т.9, т.10, т. 11,
т.12 на услугите, предоставяни от ОП „Организация и контрол на транспорта“, както следва:

 

 

https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-299-10/
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ОП „ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС“

изм. с Решение № 299/16/27.10.2021 г. на Общински съвет – Пловдив

№
по
ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ Цена,
лв. с
ДДС

1 2 3

I. Улов на скитащи кучета от Зооветеринарен комплекс към община
Пловдив на територията на други общини

1. Транспортни разходи – на 1 км. 0.80

2. Разход на медикаменти при обезпаразитяване 6.00

3. Разход на медикаменти при евтаназия 24.00

4. Разход специална игла – 1 бр./при унищожаване/ 15.00

5. Разход специална спринцовка – 1 бр./при унищожаване/ 30.00

6. Издаване на ветеринарномедицински паспорт 3.00

7. Ваксинация срещу болестта бяс 5.00

8. Видима маркировка + татуиране на номер 3.00

9. Упойка за улов на едно куче 8.00

10. Разходи за кастрация на едно куче 70.00

11. Разход за труд и издръжка на един член на персонала на ден 60.00

12. Разход за гледане и хранене на едно куче на ден за времето на престой 6.00

II. Улавяне / приспиване/ на куче по искане на собственици

1. За повикване /посещението/ 20.00

2. Транспортни разходи – на 1 км. 0.80

3. За всяка изразходена упойка 8.00

  III. Освобождаване на куче на собственика, уловено от служители на ЗВК /
според броя дни престой в ЗВК/
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1. За улов на кучето – труд, упойка, обезпаразитяване 34.00

2. Транспортни разходи – на 1 км. 0.80

3. За гледане и хранене на едно куче на ден 6.00

  IV. Оставяне на домашно куче в приют

1. Еднократна сума за оставяне на домашното куче в приют 60.00

V. Осиновяване на куче от приют – Идентификация с микрочип и  издаване
на ветеринарно-медицински паспорт

20.00

VI. Улов на котки чрез използване на капани

1. Предоставяне на физически лица на капани за улов 20.00

VII. Съхранение трупове на животни в хладилна камера и предаването им на
фирми притежаващи лицензирани обекти или инсталации за
обезвреждане на животински трупове.

1. Използване на хладилна камера за съхранение на трупове на животни,
собственост на общини, физически и юридически лица

 

 

15.00

 

ОП „ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА

 9.Увеличаване пробега на автобусните линии от общинската транспортна схема, поради
извършване на СМР върху пътното платно

 

 

- от 500 до 1000 метра – 3 раб. дни

- от 1000 до 1500 метра – 3 раб. дни

- от 1500 до 2000 метра – 3 раб. дни

- над 2000 метра – 3 раб. дни
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100.00лв./1ден

200.00лв./1ден

300.00лв./1ден 400.00лв./1ден11.Разглеждане  на молба
за  постоянно  изместване  на  автобусна  спирка – обикновена услуга

500.00

12.Издаване на разрешение за изместване на автобусна спирка – обикновена услуга

150.00

ОП „РАДОСТНИ ОБРЕДИ“

№ по ред

Видове услуги

 Цена лв. с ДДС

1

2

3

1.

Организиране на сватбен ритуал в Централен дом на младоженците и зала „Тракия“ от
понеделник – петък, с механична музика;

72.00

2.

Организиране на сватбен ритуал в Централен дом на младоженците и зала „Тракия“ събота и
неделя и по време на национални празници – с музикален съпровод;

138.00

3.

Организиране на сватбен ритуал извън Централен дом на младоженците и зала „Тракия“;

264.00

4.

Организиране на ритуал „Именуване на дете“ в Централен дом на младоженците  и зала
„Тракия“;

безплатно

5.

Организиране на сватбен обред с фолклорен тракийски ритуал в Централен дом на
младоженците  и зала „Тракия“ – „Тракийска сватба“
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396.00

6.

Организиране на сватбен обред с фолклорен тракийски ритуал извън Централен дом на
младоженците и зала „Тракия“ – Изнесен ритуал „Тракийска сватба“;

540.00

7.

Организиране на сватбен ритуал по местоживеене на хора с увреждания и лежащо болни;

24.00

8.

Организиране на сватбен ритуал в затвора – само в  делнични дни

96.00

9.

Провеждане на ритуал „златна” и „сребърна” сватба с механична музика в Централен дом на
младоженците и зала „Тракия“ – понеделник – петък

48.00

10.

Провеждане на ритуал „златна” и „сребърна” сватба с музикален съпровод в Централен дом на
младоженците и зала „Тракия“ – събота – неделя

138.00

1

2

3

11.

Провеждане на ритуал „златна” и „сребърна” сватба с механична музика – изнесен ритуал

240.00

12.

Представяне на сватбени услуги, извършвани от външни физически и юридически лица:

12.1.

за 1 месец

30.00

12.2.
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за 6 месеца

150.00

12.3.

за 12 месеца

300.00

13.

Предоставяне на документи за сключване на граждански брак

6.00

14.

Цена за ползване на зала в Централен дом  за 1 час

100.00

15.

Цена за ползване на фоайе в Централен дом за 1 час

150.00

16.

Цена за използване на озвучаване и микрофон

70.00

 

 

ОП „ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ“

№ по ред ВИДОВЕ УСЛУГИ ЦЕНА

лв. без ДДСІ.Цени на услугите, извършвани с товарни и специални транспортни
средства 1.Специални автомобили на дизел – Сметосъбирачка – ,,Скания“ за 1
машиносмяна 170.292.Автовишка Мерцедес Бенц 814 за 1 машиносмяна

173.77

3.Товарачна машина „Фадрома“ за 1 машиносмяна

207.45

4.Багер „Комацу“ за 1 машиносмяна

205.09
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№ по ред Марка автомобили Дневен Стойност Дневен Стойност

пробег лв. пробег лв.

км. без ДДС км. без ДДС

1 2 3 4 5 6

А Форд 2,5 ТД – 2,0 т. 60 80

- Брой курсове на 1 ден 3 4

-  Цена на 1 маш/смяна 87.77 83.08

-  Цена на 1 т/км. 0.61 0.52

Б Ивеко 75 Е 13 – 3,5 т. 60 80

- Брой курсове на 1 ден 3 4

- Цена на 1 маш/смяна 81.18 93.76

- Цена на 1т/км. 0.39 0.33

В Ивеко 80 Е 21 – 3,1 т. 60 80

- Брой курсове на 1 ден 3 4

- Цена на 1 маш/смяна 82.16 95.07

- Цена на 1 т/км. 0.48 0.39

Г Ивеко 80 Е 17 – 3,2 т. 60 80

- Брой курсове на 1 ден 3 4

- Цена на 1 маш/смяна 81.18 93.76

- Цена на 1 т/км. 0.42 0.36

1 2 3 4 5 6
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Д Мерцедес Бенц – 13 т. 60 80

- Цена на 1 маш/смяна 88.00 102.66

- Цена на 1 т/км. 0.11 0.10

- при 50 % използвана товароподемност 0.22 0.20

E Мерцедес Бенц 814 – самосвал 60 80

- Цена на 1 маш/смяна 85.21 98.35

- Цена на 1 т/км. 0.41 0.35

Ж Волво FL6 – 12т. 60 80

- Цена на 1 маш/смяна 99.81 118.43

- Цена на 1 т/км. 0.14 0.12

1 2 3 4 5 6

- при 50 % използвана товароподемност 0.29 0.24

З Мерцедес 409-товарен,бордови 2,5т. 60 80

- Цена на 1 маш/смяна 77.19 88.24

- Цена на 1 т/км. 0.52 0.44

И Мерцедес 817-товарен,бордови 4 т. 60 80

- Цена на 1 маш/смяна 86.42 100.20

- Цена на 1 т/км. 0.36 0.31

Й Фолксваген Крафтер-самосвали 5т. 60 80

-Цена на  1маш/смяна 88.62 100.75

-Цена на  1 т/км 0.30 0.25
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Забележка: 1. Цените на автомобилните превози са за 1 тон/км. еднопосочно

2. Върху стойността на извършените услуги се начислява 20 % ДДС.II.Цени на услуги,
извършвани от група за улично озеленяванеЦЕНА в лв. без ДДС

1

2

3

1.

Отсичане на единично дърво с автовишка над 20 м. с отрязване на секции

305.90

2.

Отсичане на единични разклонени улични дървета с автовишка до 20 м. и диаметър в основата
до 60 см.

221.95

3.

Отсичане на единични слабо разклонени улични дървета с автовишка до 20 м. и диаметър в
основата до 60 см.

166.75

4.

Отсичане от основа на единично дърво с автовишка до 12 м. и диаметър до 30 см.

30.50

5.

Резитба корони на дървета – без замазване на отрезите:  а/сК=1,0

63.25

 б/сК=1,15

64.40

 в/сК=1,20

65.00

6.

Косене със самоходна косачка за машиносмяна  а/ без събиране и извозване на окосената
трева

145.16
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 б/ със събиране и извозване на окосената трева

387.98

7.

Фрезоване на пънове за машиносмяна

277.02

1

2

3

8.

Косене на бурени и прерасли треви с моторен храсторез за машиносмяна  а/ без събиране на 
окосената трева

113.24

 б/ със събиране и извозване на растителни отпадъци

294.04

9.

Раздробяване на клони с дробилна машина за машиносмяна

261.06

10.

Засаждане на стандартни декоративни дървета с укрепване

12.50/бр.

11.

Засаждане на декоративни храсти

1.93/бр.

12.

Засаждане на летни и двусезонни цветя

5.25/кв.м

13.

Затревяване с тревни смеси

1.68/кв.м

14.
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Иглолистни декоративни фиданки

44.00/бр.

1

2

3

15.

Широколистни декоративни фиданки

38.00/бр.

16.

Декоративни храсти свободен корен

1.93/бр.

17.

Декоративни храсти контейнери

4.95/бр.

18.

Цветя пикиран разсад от тарелки /летни и двугодишни/ – бегония, петуния, салвия, теменужка,
белис и др.

0.55/бр.

19.

Цветя листно декоративни – колеус и резине

1.44/бр.

20.

Цветя от лехи – тагетис, циния, целозия, теменужка, белис и др.

0.39/бр.

III.

Дървен материал – трупи с дължина 2,5 – 3м. с транспорт и  автокран на купувача при
получаване на трупите от мястото на сечта за 1 куб. м.

60.00

IV.

Еднократна такса за монтаж и демонтаж на сцена

50.00
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V.

Цена на дървесни стърготини за 1 куб. м.

9.05

VI.

Дърва за огрев за 1 куб.м.

45.00

 

 

Забележка: Цените на дървения материал и дървата за огрев е франко склада на
предприятието с изключение на цените по т. III

 

 

ОП „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ“

№ по ред ВИДОВЕ  УСЛУГИ ЦЕНА

лв. без ДДС

 

1 2 3

I. Цени за услуги при еднократни заявки лв.

1. Дезинфекция

1.1. Дезинфекция 5 л. пръскачка/100 кв.м 20.00

1.2. Дезинфекция 10 л. пръскачка 25.00

1.3. Дезинфекция -300л. /машина/ 200.00

1.4. Дезинфекция с наночастици/ 1кв.м 10.00

2. Дезинсекция

2.1. Дезинсекция 5 л. пръскачка /100кв.м в т.ч и/или с инсектициден гел 35.00

2.2. Дезинсекция 10 л. пръскачка 45.00
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1 2 3

2.3. Дезинсекция – за 1 дка 40.00

2.4. Дезинсекция – за 1 дка/маслен разтвор/ 20.00

2.5. Дезинсекция – димка до 45 кв.м 40.00

2.6. Дезинсекция- дървеници 5л. пръскачка/ 100 кв.м 40.00

3. Дератизация

3.1. Дератизация – до 100 кв.м 25.00

4. Цени за услуги при специфични условия/сложност на обекта, заразно
огнище/

лв.

4.1. Дезинфекция 5 л. пръскачка 60.00

4.2. Дезинфекция 10 л. пръскачка 75.00

4.3. Дезинсекция 5 л. пръскачка 75.00

4.4. Дезинсекция 10 л. пръскачка 90.00

4.5. Дератизация – до 100 кв.м 45.00

II. Цени за услуги по договор лв/
кв.м

1. Обработки срещу гризачи – дератизация

1.1. Обработки срещу гризачи – 1-50 кв.м 0.25

1.2. Обработки срещу гризачи – 51-100 кв.м 0.18

1.3. Обработки срещу гризачи -101-200 кв.м 0.15

1.4. Обработки срещу гризачи – 201-300 кв.м 0.14

1.5. Обработки срещу гризачи – 301-400 кв.м 0.12

1.6. Обработки срещу гризачи -401-500 кв.м 0.11

1.7. Обработки срещу гризачи -501-600 кв.м 0.10
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1.8. Обработки срещу гризачи -601-700 кв.м 0.09

1.9. Обработки срещу гризачи – 701-800 кв.м 0.08

1.10. Обработки срещу гризачи – 801- 3000 кв.м 0.06

1.11. Обработки срещу гризачи – над 3000 кв.м 0.04

2. Обработки срещу насекоми – дезинсекция

2.1. Обработки срещу насекоми от 1 – 50 кв.м 0.30

2.2. Обработки срещу насекоми от 51 – 100 кв.м 0.25

2.3. Обработки срещу насекоми от 101 – 200 кв.м 0.15

2.4. Обработки срещу насекоми от 201 – 300 кв.м 0.14

2.5. Обработки срещу насекоми от 301 – 400 кв.м 0.12

2.6. Обработки срещу насекоми от 401 – 500 кв.м 0.11

2.7. Обработки срещу насекоми от 501 – 600 кв.м 0.10

2.8. Обработки срещу насекоми от 601 – 700 кв.м 0.09

2.9. Обработки срещу насекоми от 701 – 800кв.м 0.08

2.10. Обработки срещу насекоми от 801 – 3000 кв.м 0.08

2.11. Обработки срещу насекоми над 3000 кв.м 0.06

3. Дезинфекция

3.1. Дезинфекция на помещения до 100 кв.м 10.00

3.2. Дезинфекция на МПС лв./
бр.

3.2.1. Лека кола 10.00

3.2.2. Автобус 35.00

3.2.3. Линейка 50.00
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III. 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 лв./
дка.

1.1 Дезинсекция срещу кърлежи – дезакаризация

1.1.1 Дезакаризация – от 1 – 50 дка. 16.00

1.1.2 Дезакаризация – от 50,001 -100 дка. 12.00

1.1.3 Дезакаризация – от 100,001 – 200 дка. 8.00

1.1.4 Дезакаризация – от 200,001 – 500 дка. 6.00

1.1.5 Дезакаризация – от 500,001 – 1000 дка. 5.00

1.1.6 Дезакаризация – над 1000,001 дка. 3.00

1.2. Дезинсекция срещу бълхи и други насекоми

1.2.1 Дезинсекция – от 1 – 100 дка. 8.00

1.2.2 Дезинсекция – над 100,001 дка. 5.00

1.3. Дезинсекция срещу комари (имаго) – чрез пръскане

1.3.1 Дезинсекция – от 1 -20 дка. 18.00

1.3.2 Дезинсекция – от 20,001 – 50 дка. 12.00

1.3.3 Дезинсекция – от 50,001-100 дка. 8.00

1.3.4 Дезинсекция – от 100,001 – 200 дка. 6.00

1.3.5 Дезинсекция – над 200,001 дка. 4.00

1.4 Дезинсекция срещу комари (имаго) –чрез аерозолен генератор

1.4.1 Дезинсекция-топъл аерозол-1 машина 90.00

1.4.2 Дезинсекция-студен аерозол-1 машина 300.00

2. Дератизация срещу гризачи на канални и дъждоприемни шахти лв./
бр.
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2.1. Дератизация на дъждоприемни шахти

2.1.1 Дератизация на 1-500 бр.шахти 1.50

2.1.2 Дератизация над 501 бр.шахти 1.00

2.2. Дератизация на канални шахти

2.2.1. Дератизация на 1 – 500 бр. шахти 2.80

2.2.2 Дератизация над 501 бр.шахти 2.20

3. Дезинсекция срещу ларви на комарите – ларвицидна обработка лв./
дка

3.1. Ларвицидна обработка 7.50

3.2. Ларвицидна обработка с биопрепарати 8.00

IV. Цени на растителнозащитни мероприятия

1. Цени за растителнозащитни мероприятия- вегетационни третирания с
инсектициди/ акарициди по нискостеблена декоративна растителност
(треви, храсти)

лв./
дка

1.1. Вегетационни третирания: 1-10 дка. 50.00

1.2. Вегетационни третирания: 10.001 – 49 дка. 40.00

1.3. Вегетационни третирания: над 50 дка. 30.00

2. Цени на растителнозащитни мероприятия – вегетационни третирания с
инсектициди/акарициди по дървета

лв./
бр.

2.1. Вегетационно третирания по декоративни дървета с височина до 7 метра 10.00

2.2. Вегетационно третирания по декоративни дървета с височина над 7 метра 15.00

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

лв./
дка

3.1. Вегетационни третирания: 0 -10 дка. 72.00

3.2. Вегетационни третирания: 10,001 – 100 дка. 60.00

3.3. Вегетационни третирания: над 100,001 дка. 40.00
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4. Цени на растителнозащитни мероприятия – вегетационни третирания с
биопрепарати (без химични агенти и карантинен срок)

лв./
бр.

4.1. Вегетационно третирания по декоративни дървета с височина до 7 метра 20.00

Вегетационно третирания по декоративни дървета с височина над 7 метра 30.00

 

 

 

ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ“

(Изм. и доп. с Р.№ 342 Пр.№ 17 от 23.10.2014г.).Изм. и доп. с Р.84, Пр.№ 4 от 17.03.2016г.
Изм. и доп. с Р.339, Пр.№ 13 от 28.07.2016г. Изм. и доп. с Р. № 306, Пр.№ 14 от 02.08.2018г.,
Изм. и доп. с Р. 299, Пр.№ 16 от 27. 10. 2021 г.)

ВИДОВЕ УСЛУГИ ЦЕНА
лв. с
ДДС

1 2 3

1. Монтаж и демонтаж на техническо средство (скоба) за блокиране на
колелата на МПС, което е в нарушение на режима на паркиране.

30.00

2. Цени при репатриране на МПС

2.1. Принудително репатриране на МПС, което е в нарушение на режима на
паркиране или правилата на движение.

60.00

2.2. При започнато преместване /репатриране/ на неправилно паркирано ППС и
собственикът му се яви на място с желание да го освободи

30.00

2.3. Преместване на аварирало МПС в рамките на населеното място, когато
собственика му желае това/пътна помощ/

72.00

2.4. Преместване на аварирало МПС по желание на собственика му, на кратко
разстояние от едно паркомясто до друго, заплаща се 50% от цената  по
т.2.3.

36.00

3. Цени за съхранение на репатрирани автомобили на наказателен паркинг,
според времето на престоя:

3.1. До 1 час след репатрирането 2.00

3.2. До 2 часа след репатрирането 4.00

3.3. До 3 часа след репатрирането 6.00

3.4. До 4 часа след репатрирането 10.00
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3.5. До 24-ти час след репатрирането 12.00

3.6. За всяко започнато следващо денонощие след първото 12.00

4. Цени на услуги за ползване на терени за паркиране

4.1. Паркиране в зона за платено паркиране (за 1бр./час) на паркиране.  2.00

4.2.1 Паркиране в паркинги в Зона за платено паркиране (за автомобил )

1 2 3

За 1 час 2.00

За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа 10.00

За 1 месец 200.00

4.2.2 За товарни МПС до 3.5 т., каравани и ремаркета с тегло до 750 кг.

За 1 час 3.00

За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа 20.00

За 1 месец 200.00

4.2.3 За автобуси и товарни МПС над 3,5 т. и ремаркета с тегло над 750кг.

За 1 час 5.00

За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа 50.00

За 1 месец 250.00

4.3.1. Паркиране в паркинги извън зоната за платено паркиране (за 1 бр.
автомобил)

За 1 час 2.00

За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа 10.00

За 1 месец 60.00

4.3.2. За товарни МПС до 3,5 т., каравани и ремаркета с тегло до 750 кг.

За 1 час 3.00
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За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа 15.00

За 1 месец 90.00

4.3.3. За автобуси и товарни МПС над 3,5 т. и ремаркета над 750 кг.

За 1 час 5.00

За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа 30.00

За 1 месец 120.00

5. Достъп до района на стадион „Пловдив“ и Гребен канал Пловдив (за 1 бр.
автомобил)

За 1 ден 2.00

6. Домуващи в Зони за платено паркиране /за 1 бр. автомобил на адрес/

За 1 месец 15.00

За 1 година 150.00

7. Служебен абонамент в Зона за платено паркиране (за 1 бр. автомобил/
месец)

300.00

7.1 Служебен абонамент в Зона за платено паркиране, намираща се в
същинската централна градска част (ул. „Гладстон“, бул. „Руски“, бул. „6-ти
септември“, бул. „Цар Борис III Обединител“) за 1 бр. автомобил/месец

360.00

8. Служебен абонамент извън зоните за платено паркиране (за 1 бр.
автомобил /месец)

8.1. Финансови и кредитни институции

а/Централна търговска част 250.00

б/Първа зона 200.00

в/Всички останали зони 150.00

8.2. Офиси, търговска дейност и услуги

1 2 3

а/Централна търговска част 200.00

б/Първа зона 100.00
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в/Втора зона и Трета зона 80.00

г/Четвърта зона 50.00

8.3. Обществени заведения на бюджетна издръжка

а/Централна търговска част 30.00

б/Всички останали зони 20.00

8.4. Хора с намалена подвижност по смисъла §1, т. 1,6 „а“от ДР на Наредба №
4/01.07.2009 г. на МРРБ, които имат постоянни затруднения в
придвижването.

9.00

Забележка: До 31.12.2021г. за паркинга на ул. „4-ти януари“ цените по
т.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 съответно са за 1 час – 1лв., за нощувка от 20.00 часа до
08.00 часа -5лв., за 1 месец – 50лв.

ОП „ТРАУРНA ДЕЙНОСТ“

(изм. и доп. с РОС № 442 Пр.23 от 18.12.2013г.; РОС № 342 Пр.17 от 23.10.2014г. и РОС № 4
Пр.1 от 19.01.2017г., изм. и доп. с Р. № 299, Пр.№ 16 от 27. 10. 2021 г.)

№
по

ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ  ЦЕНА
лв.

с ДДС

1 2 3

1. Организация по обслужване на погребение 15.00

2. Организиране на погребение и/или кремация 24.00

3. Организиране на урнополагане в гробно място 15.00

4. Доставка на ковчег

а/ І-ва зона до 8 км

б/ II-ра зона до 15 км

в/ III-та зона до 24 км

15.00

21.00

30.00

5.
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Превоз на покойник в рамките на гр. Пловдив

 

а/ І-ва зона до 8 км

б/ II-ра зона до 15 км

в/ III-та зона до 24 км

15.00

21.00

30.00

 

6.

Извозване на покойник за погребение – траурно шествие

 

а/І-ва зона до 8 км

б/ II-ра зона до 15 км

в/ III-та зона до 24 км

15.00

21.00

30.00

 

7.

Превоз с катафалка от/до друго населено място за 1 км.

0.96

8.

Изкопаване и заравяне на гроб за погребение в ново гробно място

108.00

9.

Изкопаване и заравяне на гроб за погребение в старо гробно място

120.00

10.

Изкопаване и заравяне на урнов гроб
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48.00

11.

Урнополагане в урнова ниша

60.00

12.

Изкопаване на кости от стар гроб

90.00

13.

Полагане на кости в гробно място

36.00

14.

Граждански ритуал

30.00

15.

Престой на покойник в хладилна камера в рамките на 24 часа

30.00

1

2

3

16.

Престой на покойник в хладилна камера от 08.00 – 17.00 часа

15.00

17.

Предоставяне на преносима хладилна инсталация за съхранение на покойници в дома на
покойника до извършване на погребение

1,20/час

18.

Справка за гробно място

3.00

19.
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Обличане на покойник

20.

Сваляне на покойник от етаж

5.00

21.

Надпис на кръст или пирамида при погребение

6.00

22.

Драпиране на ковчег

6.00

23.

Оформление на скръбна вест (черно – бяло)

1.00

24.

Оформление на скръбна вест (цветно)

3.00

25.

Оформление на възпоминание (черно – бяло)

1.00

26.

Оформление на възпоминание (цветно)

3.00

27.

Оформление на скръбна вест или възпоминание със собствен текст

5.00

28.

Копие на некролог (черно-бяло) за 1 брой

0.30

29.

Копие на некролог (цветно) за 1 брой
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1.50

30.

Ламиниране на скръбна вест или възпоминание

1.50

31.

Почистване на стар неподдържан гроб

36.00

32.

Еднократно почистване на гробно място

24.00

33.

Тримесечно почистване и поддържане на гробно място

42.00

34.

Годишно почистване и поддържане на гробно място

120.00

35.

Равнение (маркиране и оформяне) на гроб

6.00

36.

Допълване на гроб с пръст

15.00

37.

Почистване на гроб от трева с косачка

6.00

38.

Определяне на строителна линия за нов гроб и издаване на разрешително за благоустрояване

24.00

39.
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Предоставяне правото на ползване върху гробно място за домашен любимец за срок от 5
години

30.00

40.

Загробване на домашен любимец

39.00

41.

Платен вход в траурните паркове на лични МПС

1.00

42.

Престой на покойник в хладилна камера за 1 час

1.50/час

43.

Носене и товарене на покойник

9.00

44.

Предоставяне на маса и постамент за погребение

6.00

45.

Изработка на некролози:  -без снимка за 5 броя

2.40

 -с черно-бяла снимка за 5 броя

3.00

 -с цветна снимка за 5 броя

7.50

 –с 2 броя снимки за 5 броя

12.50

46.

Престой на катафалка – за 1 час

12.00
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47.

Изваждане на урна от гробно място или урнов гроб

48.

Преотстъпване правото на гробоползване върху наследствено гробно място

9.00

49.

Разбиване и премахване на бетон от гробно място

36.00

50.

Полагане на покойник и аранжиране на ковчег

12.00

51.

Организация на помен

6.00

  52.

Унищожаване на тревна растителност в и около гроба с хербицид /еднократно/

15.00

53.

Окастряне на дебели клони до Ф20см. за 1 бр.

6.00

 

 

ОП „Чистота”

 (Изм. и доп. с Р.84, Пр.№ 4 от 17.03.2016г. Изм. и доп. с Р. № 306, Пр.№ 14 от 02.08.2018г.,
Изм. и доп. с Реш. № 299, пр.№16 от 27. 10. 2021 г.)

№
по
ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

 

ЦЕНА
лв. с
ДДС

1 2 3

1. Самосвал с екип от водач и 2 работника (за извозване на
едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка) – 1 курс (2ч.)

180.00
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1.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

2. Самосвал без екип от работници (за извозване на едрогабаритни и
насипни отпадъци от една площадка) 1 курс (2ч)

150.00

2.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

3. Товарене с челен товарач – 1 час 50.00

3.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

4. Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка“ *

4.1. В границите на Община Пловдив (1 курс )

4.1.1. Поставяне и извозване 165.00

4.1.2. Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка“ – (1 курс) 150.00

4.2. Извън границите на Община Пловдив (1 курс) 190.00

4.2.1. Празен пробег на контейнер тип „Лодка“ – (1 курс) 2.00

4.2.2. При договорни отношения мин. 6 месеца 1.00

5. Машинно миене – на маркуч -1 час 110.00

5.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

6. Машинно миене – на дюзи -1 час 85.00

6.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

7. Машинно метене – 1 час 82.00

7.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

8. Ръчно метене -1 човек / час 18.00

9. Услуга с автовишка (работна височина до 15м)

9.1. С екип водач и 1 работник-1 час 50.00

9.2. С екип водач и 2 работника -1 час 62.00

9.3. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00
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10. Почистване на фасади с пясъкоструй-1час 210.00

10.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

11. Почистване на сняг със снегорин -1 час 60.00

11.1. Извън границите на Община Пловдив  (1 км.) 2.00

*Забележка: услугата по т.4 е валидна за 7 календарни дни.

ОП „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА“

№
по
ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ Цена
лв. без

ДДС

1 2 3

 I.   СПОРТ  

1.1. Ползване на зала за спортно мероприятие / на ден/ 6000.00

1 2 3

1.2. Ползване на зала за спортно мероприятие при 3 последователни дни (за
втория и третия ден включително) – /на ден/

5000.00

1.3. Ползване на залата за спортно мероприятие (след третия последователен
ден) – /на ден/

4000.00

1.4. Ползване на залата за тренировка / до 4 часа/ 500.00

1.5. Ползване на залата за тренировка /до 12 часа/ 1300.00

1.6. Ексклузивно ползване на колоездачната писта – /на ден/ 1200.00

1.7. Ексклузивно ползване на колоездачната писта от колоездачни клубове (до 9
човека) /до 2 часа/

120.00

1.8. Ексклузивно ползване на колоездачната писта от колоездачни клубове (от 10
до 30 човека), на човек /до 2 часа/

10.00

1.9. Спортни клубове, регистрирани на територията на Община Пловдив,
участващи в състезания част от Националната висша лига на съответния вид
спорт, заплащат ½ от цената по точки 1.1.;1.2;1.3;1.6.

Забележка:

Цените по т.1.1, 1.2., 1.3. включват ползването на помещения и инвентар, включени в Раздел
IV, но не включват ползването на други услуги, включени в Раздел V.
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По т.1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8. допълнително се заплащат: а) себестойността на консумираните
ел.енергия. енергия за отопление/ охлаждане, необходими за достигане на комфортна
температура на пистата/терена; б) монтаж/демонтаж на спортни настилки и консумативи към
тях. II. КУЛТУРА И ДРУГИ 2.1.Ползване на залата за културно мероприятие (концерти,
изложения, ревюта и др.) /на ден/

9000.00

2.2.Ползване на залата за културно мероприятие при 3 последователни дни (за втория и
третия ден включително) /на ден/

7800.00

2.3.Ползване на залата за културно мероприятие (след третия последователен ден) /на ден/

6800.00

2.4.Ползване на залата за репетиция  /до 4 часа/

500.00

2.5.Ползване на залата за репетиция /до 12 часа/

1300.00

Забележка:

 

Цените по т.2.1, 2.2, 2.3 включват ползването на помещения и оборудване, включени в Раздел
IV, но не включват ползването на други услуги, включени в Раздел V.

По т.2.4, 2.5 допълнително се заплащат: а) себестойността на консумираните ел.енергия.
енергия за отопление/ охлаждане, необходими за достигане на комфортна температура на
пистата/терена; б) монтаж/демонтаж на спортни настилки и консумативи към тях. III.
ПОДГОТОВКА ЗА МЕРОПРИЯТИЕ 3.1.Ползване на необходими помещения за подготовка за
мероприятие (монатаж, демонтаж на съоръжения и оборудване)  в ден различен от деня на
мероприятието /до 4 часа/

500.00

3.2.Ползване на необходими помещения за подготовка за мероприятие (монатаж, демонтаж на
съоръжения и оборудване)  в ден различен от деня на мероприятието /до 12 часа/

1300.00

1

2

3

 IV. ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ИНВЕНТАР 4.1.Ползване на терен (без
охлаждане/без отопление/без спортна настилка/без телескопични трибуни) /на ден/

2000.00
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Забележка:

 

По т.4.1. допълнително се заплащат: а) себестойността на консумираните ел. енергия, енергия
за отопление/охлаждане необходими за достигане на комфортна температура на терена; б)
монтаж/демонтаж на спортни настилки и консумативи към тях.4.2.Ползване на телескопични
трибуни сектори А или С (до 415 места) /на ден/

400.00

4.3.Ползване на телескопични трибуни сектори В или D (до 330 места) /на ден/

300.00

4.4.Ползване на пресцентър (до 100 места) /на час/

50.00

4.5.Ползване на пресцентър (до 100 места) /на ден/

200.00

4.6.Ползване  на голяма зала на кота -3,35 (Сектор D3) /на  час/

50.00

4.7.Ползване  на голяма зала на кота -3,35 (Сектор D3) /на  ден/

250.00

4.8.Ползване  на малка зала  на кота -3,35 (Сектор В3) /на  час/

30.00

4.9.Ползване  на малка зала на кота -3,35 (Сектор В3)/на ден/

150.00

4.10.Ползване на индивидуална съблекалня в спортно-техническа зона /до 2 часа/

10.00

4.11.Ползване на индивидуална съблекалня в спортно-техническа зона /на ден/

30.00

4.12.Ползване на отборна съблекалня в спортно-техническа зона /до 2 часа/

25.00

4.13.Ползване на отборна съблекалня в спортно-техническа зона /на ден/

90.00

4.14.Ползване на LED видео-стени в голяма зала / до 2 часа/

100.00
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4.15.Ползване на LED видео-стени в голяма зала / на ден /

400.00

4.16.Ползване на озвучителна система в голяма зала / до 2 часа /

100.00

4.17.Ползване на озвучителна система в голяма зала /на ден /

400.00

4.18.Ползване на Билетен център /на час /

25.00

4.19.Ползване на Билетен център /на ден /

150.00

4.20.Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход А) /на час/

20.00

4.21.Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход А) /на ден/

80.00

4.22.Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход С)  /на час/

10.00

4.23.Ползване на ниша в главно фоайе на кота 0,00 (вход С)  /на ден/

40.00

4.24.Ползване на ниша на кота -3,35 (сектор В2 или В3 или D3) /на час/

15.00

4.25.Ползване на ниша на кота -3,35 (сектор В2 или В3 или D3) /на ден/

60.00

4.26.Ползване на зона по избор в коридор на кота 0,00
(между А и В2 / В2 / В3 / между В2 и В3/ С / D2/ )  /за час/

40.00

4.27.Ползване на зона по избор в коридор на кота 0,00
(между А и В2 / В2 / В3 / между В2 и В3/ С / D2/ )  /на ден/

100.00

4.28.Ползване на РАК шкаф (озвучаване) в пресцентър /на час/

10.00

4.29.Ползване на РАК шкаф (озвучаване) в пресцентър /на ден/
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50.00

4.30.Ползване на екран  в пресцентър / на час /

5.00

1

2

3

4.31.Ползване на екран  в пресцентър /на ден /

25.00

4.32.Ползване на мултимедия в пресцентър /на час /

10.00

4.33.Ползване на мултимедия в пресцентър  / на ден /

100.00

4.34.Ползване на 1бр. микрофон /за час/

5.00

4.35.Ползване на 1бр. микрофон /на ден/

20.00

4.36.Ползване на флипчарт или магнитна дъска /на час/

5.00

4.37.Ползване на флипчарт или магнитна дъска /на ден/

20.00

4.38.Ползване на 1 бр. алуминиево колче с лента /на ден/

2.00

4.39.Ползване на подиум /на ден/

20.00

4.40.Ползване на 1 бр. мебел тип рецепция /на ден/

15.00

4.41.Ползване на малък щендер за костюми /на ден/

5.00

4.42.Ползване на голям щендер за костюми /на ден/

7.00
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4.43.Ползване на огледало на стойка /на ден/

5.00

4.44.Ползване на 1бр. двуместен диван /на ден/

15.00

4.45.Ползване на двукрилен гардероб /на ден/

15.00

4.46.Ползване на индивидуална стълбичка за награждаване /на ден/

30.00

4.47.Ползване на отборна стълбичка за награждаване / на ден /

50.00

 V. ДРУГИ УСЛУГИ 5.1.Ползване на фасадата на залата за рекламно-информационни
елементи с цел популяризиране на мероприятия, провеждани в залата закрепени по указан
начин до 40м2 /на ден/, без включен монтаж

20.00

5.2.Ползване на фасадата на залата за рекламно-информационни елементи с цел
популяризиране на мероприятия, провеждани в залата закрепени по указан начин до 65м2 /на
ден/, без включен монтаж

25.00

5.3.Ползване  на подземен паркинг до 50 паркоместа за организатори, участници и гости (без
вкл. човешки ресурс като охранители и разпоредители с цел осигуряване контрол на достъпа
както на МПС, така и на хора от към подземния паркинг към залата) – /до 3 часа/

50.00

5.4.Ползване  на подземен паркинг до 50 паркоместа за организатори, участници и гости (без
вкл. човешки ресурс като охранители и разпоредители с цел осигуряване контрол на достъпа
както на МПС, така и на хора от към подземния паркинг към залата) – /на ден/

150.00

5.5.Ползване  на подземен паркинг със 189 паркоместа за организатори, участници и гости (без
вкл. човешки ресурс като охранители и разпоредители с цел осигуряване контрол на достъпа
както на МПС, така и на хора от към подземния паркинг към залата) – /на ден/

500.00

5.6.Ползване на 1 бр. маса (1м х 1м) /на ден/

5.00

5.7.Ползване на 1 бр. стол /на ден/

2.00
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5.8.Ползване на преносим, професионален куфар за грим с осветление /за час/

15.00

5.9.Ползване на преносим, професионален куфар за грим с осветление  /на ден/

60.00

Забележка:

 

При  ползване  на залата за  спортни и културни мероприятия /  т.1.1.  до т.1.5 и от  т.2.1. до
т.2.5/, организирани с подкрепата на община Пловдив, се допуска цена по договаряне по
предложение на специално създадена със Заповед на Кмета комисия от 5-ма представители
на Община Пловдив и 2-ма на Общински съвет – Пловдив, одобрено от Кмета на общината.

 

 

§2. Изменя и допълва т.10 на Приложение № 5 „Такси за административни услуги“ от
Наредбата в частта, касаеща издаването на удостоверения за извършване на таксиметров
превоз, като намалява размера на таксите за обикновена услуги и въвежда такси за
извършване на бърза услуга за Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници и съпътсващите удостоверението услуги, със следното
съдържание:

Приложение № 5

10. (нова –Реш. № 299, Пр. № 16 от 27. 10. 2021 г.)

Такси за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници

Такса в

лева

10.1.Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници:

 

– обикновена услуга за срок 14 дни;

– бърза услуга за срок 24 часа;

60.00

80.00

 

10.2.Промяна в обстоятелствата на издадено удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници:
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– обикновена услуга за срок 14 дни;

– бърза услуга за срок 24 часа;

40.00

50.00

 

10.3.Промяна в списъците на водачите и/или автомобилите към издадено удостоверение, за
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници /таксата се начислява за всяка
промяна на конкретен водач или автомобил/:

 

– обикновена услуга за срок 14 дни;

– бърза услуга за срок 24 часа;

5.00

10.00

 

10.4.Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници:

 

– обикновена услуга за срок 14 дни;

– бърза услуга за срок 24 часа;

10.00

20.00

 

            §3. Отменя Приложение № 8, 8.2. „Цени на услуги и права“, в частта на услугите и
правата, предоставяни от Общински институт „Старинен Пловдив“ и Регионален
природонаучен музей и приема ново Приложение № 8, 8.2. „Цени на услуги и права“, в частта
на услугите и правата, предоставяни от Общински институт „Старинен Пловдив“ и  Регионален
природонаучен музей , както следва:

 

 

 

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“
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№ ВИД НА УСЛУГАТА Цена в
лв. без

ДДС

1 2 3

І. В х о д н и   б и л е т и

1. ВХОДНИ БИЛЕТИ ЗА ЕДИН ОБЕКТ

1.1. За възрастни 5.00

1.1.1. За възрастни, Епископска базилика 12.00

1.2. За индивидуални посещения на ученици и студенти 2.00

1.2.1. За индивидуални посещения на ученици и студенти, Епископска
базилика

5.00

1.3. За деца до 7 години и хора със специфични потребности /степен на
инвалидност над 50%/

Безплатно

1.4. Фамилен билет /родители с деца от 7 до 16 години/ 10.00

1.4.1. Фамилен билет /родители с деца от 7 до 16 години/, Епископска
базилика

24.00

1.5. За организирани групови посещения над 10 души /на човек 4.00

1.5.1. За организирани групови посещения над 10 души /на човек, Епископска
базилика

10.00

1.6. За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души
/на човек

1.00

1.6.1 За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души
/на човек, Епископска базилика

3.00

1.7. За индивидуални и групови посещения на Римски стадион /пл. „Римски
стадион“ – Сфендона/ от възрастни и учащи

Безплатно

1.8. За възрастни, за прожекционна зала на Римски стадион /пл. „Римски
стадион“ – Сфендона/

5.00

1.9. За възрастни, за прожекционна зала на Римски стадион /пл. „Римски
стадион“ – Сфендона/, при организирани групови посещения над 10
души /на човек/

4.00

1.10. За възрастни, за прожекционна зала на Римски стадион /пл. „Римски
стадион“ – Сфендона/, при организирани групови посещения над 20
души /на човек/

3.00

1.11. За ученици и студенти, за прожекционна зала на Римски стадион /пл.
„Римски стадион“ – Сфендона/

2.00
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1.12. За ученици и студенти, за прожекционна зала на Римски стадион /пл.
„Римски стадион“ – Сфендона/, при организирани групови посещения
над 10 души /на човек/

1.00

1.13. Посещение на прожекционна зала на Римски стадион /пл. „Римски
стадион“ – Сфендона/ за деца до 7 години и хора със специфични
потребности /степен на инвалидност над 50%/

Безплатно

2. КОМБИНИРАНИ ВХОДНИ БИЛЕТИ

2.1. За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град, с изключение на
Малка базилика и Епископска базилика

15.00

2.2. За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град, при организирани
групови посещения над 10 души /на човек/, с изключение на Малка
базилика и Епископска базилика

14.00

1 2 3

2.3. За ученици и студенти, за 5 обекта по избор в Стария град, с изключение
на Малка базилика и Епископска базилика

5.00

2.4. Фамилен комбиниран билет за 5 обекта по избор в Стария град /
родители с деца от 7 до 16 години/, с изключение на Малка базилика“ и
Епископска базилика

30.00

2.5. За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град /с изключение на
Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски
стадиони /пл. „Римски стадион“ – Сфендона/

19.00

2.6. За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град /с изключение на
Малка базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски
стадион /пл. „Римски стадион“ – Сфендона/, при организирани групови
посещения над 10 души /на човек

18.00

2.7. За учащи, за 5 обекта по избор в Стария град /с изключение на Малка
базилика и Епископска базилика/ и прожекционна зала на Римски
стадион /пл. „Римски стадион“ – Сфендона/

7.00

2.8. За възрастни, източен сектор от Римски стадион /търговска сграда на
ул.“Княз Александър I“ № 11/ и прожекционна зала /пл. „Римски стадион“
– Сфендона/

6.00

2.9. За възрастни, източен сектор от Римски стадион /търговска сграда на
ул.“Княз Александър I“ № 11/ и прожекционна зала /пл. „Римски стадион“
– Сфендона/, при организирани групови посещения над 10 души/ на
човек

5.00

2.10. За възрастни, източен сектор от Римски стадион /търговска сграда на
ул.“Княз Александър I“ № 11/ и прожекционна зала /пл. „Римски стадион“
– Сфендона/, при организирани групови посещения над 20 души/ на
човек

4.00

2.11. За учащи, източен сектор от Римски стадион /търговска сграда на
ул.“Княз Александър I“ № 11/ и прожекционна зала /пл. „Римски стадион“
– Сфендона/

3.00

2.12. За учащи, източен сектор от Римски стадион /търговска сграда на
ул.“Княз Александър I“ № 11/ и прожекционна зала /пл. „Римски стадион“
– Сфендона/, при организирани групови посещения над 10 души/на
човек

2.00
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2.13. За възрастни, Малка базилика и Епископска базилика 15.00

2.14. За възрастни, Малка базилика и Епископска базилика, при организирани
групови посещения над 10 души /на човек/

14.00

2.15. За ученици и студенти, Малка базилика и Епископска базилика 6.00

2.16. За ученици и студенти, Малка базилика и Епископска базилика, при
организирани групови посещения над 10 души /на човек/

5.00

2.17. Фамилен комбиниран билет, Малка базилика и Епископска базилика  /
родители с деца от 7 до 16 години/

30.00

 Забележка: Входът за обектите, стопанисвани от ОИ „Старинен Пловдив“ е
безплатен за посетители и събития, както следва:

         Всеки първи четвъртък от месеца за учащи и пенсионери;

         За водачи на организирани групи над 10 души;

         Членове на ИКОМ, ИКОМОС, Асоциацията на екскурзоводите в България,
професионални организации и журналисти – срещу съответната легитимация;

 

 

 

 

         Дарители, бивши и настоящи служители на ОИ „Старинен Пловдив“;

 

         Официални делегации и гости на Община Пловдив;

         6 септември – Празник на Съединението на България и град Пловдив;

         Европейска нощ на музеите и галериите;

         Пловдивска нощ на музеите и галериите.

 

 

 

 

1

2

3
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ІІ.

Беседи

1.

Беседа за 1 обект

15.00

2.

Беседа по комбиниран билет „Римски стадион“

15.00

3.

Беседа по комбиниран билет „5 обекта по избор в Стария град, с изключение на Малка
базилика и Епископска базилика“ или по комбиниран билет „Малка базилика и Епископска
базилика“ /за група до 20 човека/

50.00

4.

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

75.00

5.

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

1.

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

1.1.

До 1 час

60.00

1.2.

До 2 часа
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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

4.1.

Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни
програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за два дни

200.00

4.2.

Провеждане на културни събития, творчески работилници и занимания, образователни
програми и други в изложбени зали и дворни пространства, за три дни

300.00

5.

За провеждане на сватбени и други тържества

600.00

6.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

250.00
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IV.

Мероприятия на Античен театър

1.

За провеждане на мероприятия на ден

2700.00

2.

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

1350.00

3.

За провеждане на мероприятия от държавни културни институти и ФА „Тракия“ на ден

900.00

4.

За репетиции, изграждане, демонтаж на сценични декори или резервна дата от държавни
културни институти и ФА „Тракия“ на ден

450.00

5.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

 

 

1000.00

1

2

3

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
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1000.00

6.3.

За организатори на мероприятия от държавни културни институти и ФА „Тракия“ на ден

150.00

6.4.

За организатори на мероприятия от държавни културни институти и ФА „Тракия“ за период от 5
дни

500.00

V.

МЕРОПРИЯТИЯ НА МАЛКА БАЗИЛИКА

1.

За провеждане на културни мероприятия – на ден

1000.00

2.

За провеждане на културни мероприятия – до 4 часа

500.00

3.

За провеждане на културни мероприятия – до 2 часа

250.00

4.

За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на
базиликата – на ден

500.00

5.

За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на
базиликата – до 4 часа

250.00

6.

За провеждане на културни мероприятия, с ползване само на двора или само сградата на
базиликата – до 2 часа

125.00
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7.

Представяне на изложби до 7 дни

200.00

8.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

250.00

VI.

МЕРОПРИЯТИЯ НА РИМСКИ СТАДИОН, пл. „Римски стадион“ – Сфендона

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.

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕКСЕЛСИОР, ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ – западен сектор
от Римския стадион

1.

За провеждане на мероприятия до 2 часа

120.00

2.

За провеждане на мероприятия на час до 4 часа

200.00

3.

Представяне на изложби до 7 дни

240.00

4.
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За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

200.00

VIII.

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР/ТЪРГОВСКА СГРАДА, ул.“Княз Александър I“ №
11 – източен сектор от Римски стадион

1.

За провеждане на мероприятия до 2 часа

120.00

2.

За провеждане на мероприятия на час до 4 часа

200.00

3.

Представяне на изложби до 7 дни

240.00

4.

За провеждане на ритуали по сключване на граждански брак

200.00

ІХ.

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА

1.

За провеждане на културни мероприятия, ет.1 абсидно пространство – до 2 часа

300.00

2.

За провеждане на културни мероприятия, ет.1 абсидно пространство – до 4 часа

500.00

3.

За провеждане на културни мероприятия, ет.2 – до 2 часа

300.00

1

2
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3

4.

За провеждане на културни мероприятия, ет.2 – до 4 часа

500.0

5.

За провеждане на мероприятия, Мецанин – Зала за временни изложби и събития – до 2 часа

150.00

6.

За провеждане на мероприятия, Мецанин – Зала за временни изложби и събития – до 4 часа

250.00

7.

Провеждане на творчески работилници и занимания, образователни програми и други в зона
„Класна стая“  – за 1 часа

80.00

Х.

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
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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

ХІ.

Ползване и копиране на документация от техническия архив, ксерокс и мултимедия,
справки

1.

Ползване на документация от технически архив, на място

1.1.

от собственици на недвижими културни ценности /на страница

4.00

1.2.

от други физически и юридически лица /на страница

8.00

1.3.

Ксерокопие на цялостната документация от техническия архив /на страница

10.00

2.

Ксерокс услуги /формат А4, на копие/

2.1.

едностранно

0,05

2.2.
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двустранно

0,08

3.

Сканиране /на страница/

1.00

4.

Осигуряване на мултимедия

4.1.

До 1 час

20.00

4.2.

До 4 часа

40.00

4.3.

Над 4 часа

80.00

Забележки: 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.2.17, II.1, II.2 и II.3, от Х.1 до Х.8.2. Не се заплаща цената по т.
III, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ 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, VІ, VII, VIII и ІХ 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.XІІ.РЕКЛАМА

1.

Реклама в туристическа карта

1.1.

Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм – за тираж 50 000 бр.

667.00

1.2.
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Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм – за тираж 30 000 бр.

500.00

1.3.

Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм – за тираж 20 000 бр.

334.00

1.4.

Каре в туристическа карта с размери 60 мм x 35 мм – за тираж 10 000 бр.

167.00

2.

Рекламни билбордове

 

2.1.

Рекламен билборд (бул. България, надлез „Скобелева майка“, Карловско шосе) – за брой

2.1.1.

За период от 14 дни

200.00

2.1.2.

За период от 1 месец

400.00

2.1.3.

За период от 3 месеца

1000.00

2.2.

Ползване на рекламни билбордове (ул. България, надлез „Скобелева майка“ и
Карловско шосе) – ведно

2.2.1.

За период от 14 дни

550.00

2.2.2.

За период от 1 месец
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1000.00

2.2.3.

За период от 3 месеца

2000.00

XІІІ.

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

1.

Разполагане на един вид печатен рекламно-информационен материал в туристически
информационен център на специални за целта щендери и витрини

1.1.

За период от 1 месец

35.00

1.2.

За период от 3 месеца

55.00

1.3.

За период от 6 месеца

95.00

XІV.ТАКСИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ,  ОРГАНИЗИРАНИ ЧРЕЗ ОИ „СТАРИНЕН
ПЛОВДИВ” ИЛИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1.

Международна среща по туризъм

 

1.1.

Такса участие в Международна среща за туризъм за туроператори и туристически агенции, с
изключение на пловдивските, за всички дни на мероприятието за 1 представител

83,33

1.2.

Такса участие само в B2B срещите на Международна среща по туризъм с работна маса за
туроператори, туристически агенции, хотелиери и ресторантьори, общини и неправителствени
организации за 1 представител
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41,67

1

2

3

2.

Такса участие в Международна среща по туризъм за хотелиери, ресторантьори и други
организации, имащи отношение към туризма и не попадащи в XІ. т.1, за всички дни на
мероприятието за 1 представител

208,33

3.

Такса участие в други  мероприятия, организирани  чрез ОИ „Старинен Пловдив“

208,33

Забележка:

 

1. Не се заплаща цената по т.XІ и XІІ за реклама на мероприятия, в които ОИ „Старинен
Пловдив” и Община Пловдив са организатори или съорганизатори.

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

(Отм., ново – Р. № 126, Пр. № 9 от 16.05.2019 г., в сила от 1.06.2019г., изм. и доп. Реш. №299,
пр. №16, 27. 10. 2021г.)

 № по ред

ВИД НА УСЛУГАТА

Цена в лв. без ДДС

 

1

2

3

 1.Вход за експозицията  1.1За деца до 7 години

1.00

 1.2За ученици, студенти

4.00

 1.3За възрастни



51/55

6.00

 2.Специализирана беседа  2.1На български език

20.00

 2.2На чужд език

20.00

 3.Видеопрезентации

15.00

 4.За снимане в залите  4.1С фотоапарат

2.00

 4.2С видеокамера

4.00

 5.Вход за планетариум  5.1Единични билети 2D:  5.1.1За деца до 7 години

3.00

 5.1.2За ученици, студенти

7.00

 5.1.3За възрастни

10.00

 5.2Групови билети 2D:  5.2.1от 5 до 50 възрастни/ на човек

7.00

 5.2.2от 5 до 50 ученици и студенти / на човек

6.00

 5.3.Единични билети 3D:  5.3.1.За деца до 7 години

4.00

 5.3.2.За ученици, студенти

8.00

 5.3.3.За възрастни

11.00

 5.4.Групови билети 3D:  5.4.1.от 5 до 50 възрастни/ на човек

8.00

 5.4.2.от 5 до 50 ученици и студенти / на човек
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7.00

 6.Вход за зала „Тропик“  6.1Деца до 7 години

1.00

 6.2За ученици, студенти

3.00

 6.3За възрастни

5.00

 7.Комбинирани билети (Екпспозиция, Планетариум, Зала Тропик)

1

2

3

 7.1За ученици, студенти

10.00

 7.2За възрастни

16.00

 8.Ползване на зала от сградата на музея, на ден

100.00

 Забележка: Входът на Музея е безплатен за следните посетители и събития, срещу
представяне на валиден документ , както следва:

 

•Комбинираните билети не важат за 3D прожекции;

•Всеки първи четвъртък от месеца – за учащи, пенсионери и деца до 7 години;

•За водачи на организирани групи над 10 души;

•За хора със специфични потребности (след представяне на валиден документ);

•За членове на ИКОМ, ИКОМОС и журналисти – срещу съответната легитимация;

•За официални делегации и гости на община Пловдив;

•За дарителите на музея, членовете на НПО Приятели на РПНМ- Пловдив;

•За бивши и настоящи служители;

•На 6 септември – Празник на Съединението на България и град Пловдив;

•На 18 май – Европейска нощ на музеите и галериите;
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•В Пловдивска нощ на музеите и галериите

 

§ 4.  В Приложение № 8.7. „Други цени на услуги и права, предоставяни от община Пловдив“, в
раздел „Услуги от административен характер“ се извършват следните промени:

1. Текстът на точка 4 се заличава.
2. Текстът на точки от 11 до 15 се изменя, както и се създават нови точки, а именно:

 

11 За издаване на пропуски за зареждане на търговски обекти  в ЦГЧ 1 бр. за 1
месец и  холограмен знак

половин
мин.

раб.  заплата + 5,00Забележка: Електромобилите зареждат магазини в ЦГЧ безплатно от
21.00ч. до 09.00ч., ч., съгласно чл.24, ал.1 от Наредба №2 за организацията и безопасността на
движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на
територията на община Пловдив.

12

За издаване на разрешение за удължено работно време и  холограмен знак

305,00

13

За издаване на разрешение при промяна на обстоятелства по  издадено разрешение (за срока
на предходното) и холограмен  знак

45,00

13.1.

За издаване на разрешение при промяна на обстоятелства, свързани с намаляване или
увеличаване на ползваната площ общинска собственост по издадено разрешение (за срока на
предходното) и холограмен знак

5,00

13.2.

За издаване на разрешение при промяна на обстоятелства, свързани с промяна на размера на
таксите по издадено разрешение (за срока на предходното) и холограмен знак

5,00

14

За издаване на дубликат на разрешение (за срока на предходно-

 

то) и холограмен знак

25,00
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15

За издаване на други разрешения и холограмен знак

45,00

15.1.

За издаване на разрешение за ползване на място общинска

 

собственост за поставяне на кампанийни преместваеми обекти

и холограмен знак

5,00

 

1. След текста на точка 16 се добавя текст „Забележка“ със следното съдържание:

 

Забележка: При отказ за издаване на разрешение за разполагане на РИЕ, цената по т. 16 за
разглеждане на документи не се възстановява.

 

1. Текстът „Забележка“, след текста на т. 18.2, се заличава.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§9. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с Решение №
299, взето с протокол № 16 от 27. 10. 2021г. влиза в сила с влизането в сила на нормативния
акт за приемането й.

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

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема с правни основания, от чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.2, чл.9
от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.12, ал.1, чл.55 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Пловдив, при спазване изискванията на чл.11, ал. 3, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1,
чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК и фактическо
основание: Актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.
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РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 03.11. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 03. 11. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 03.11.2021 г.

 

         Доц. Ангел Иванов

        Зам.-председател на Общински съвет – Пловдив,

                                                         ЗА Председател на Общински съвет – Пловдив,

                                                  съгласно възлагателно писмо с № 21Х-167/25.10. 2021 г.

 


