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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на Община Дупница /Наредбата/.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на община Дупница се отнасят за раздели, както на
самата Наредба, така и на отделни точки от Тарифа/ списък с видовете услуги и цени за
тях/, а именно:
1.Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на Община Дупница:
Изменението на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на община Дупница е мотивирано от
необходимостта за привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от
по-висока степен, конкретизиране на определени услуги и диференциране на цените за
други. С проекта за изменение на Наредбата се предлагат нови услуги, които община
Дупница ще предоставя на физически и юридически лица и се определят съответните
такси за извършването им. За някои от предоставяните от община Дупница услуги
Определени такси в Наредбата не са актуалнизирани от няколко години и разходите за
предоставянето на услугите надвишават размера на таксите.
По отношение измененията, предлагани в Раздел ІV „Такси за технически
услуги“.

С предлаганите изменения за част от услугите са диференцирани предвидените
такси според категорията на строежите, за които се отнасят, с оглед разликата във обема
документи, които следва да бъдат проучени и времето, което се отделя от служители на
община Дупница за проучване и обработка на представените документи. Такива са
измененията в точка 3 и подточки 3.1 и 3.2 „Установяване съответствието на строежа с
издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по
отношение на застрояването:-за строежи І, ІІ и ІІІ категория - 300,00 лв. - за строежи ІV.
и V категория - 150,00 лв.“
Определят се цени за услуги, които и в момента се предоставят от община
Дупница, но не е определен размер на такса, поради което в чл.32 се създава точка 2.1
със следния текст: Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия
и ниво по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ:- за строежи І, ІІ и ІІІ категория -250,00 лв.; -за строежи
ІV и V категория - 150,00 лв.; -за строежи VІ категория - 50,00 лв.
Предвижда се изменение на част от цените за услуги, които са съобразени с
времето, което се отделя от служители на община Дупница за проучване на
представените документи, като изменението в точка 6, като се заличава числото „20“ и
след думата завършеност се добавя “0,50 лв. на РЗП, но не по малко от 50,00 лв. и не
повече от 500,00 лв.“; в т. 13 думата „завереност“ се заличава и се създава т.13.1 със
следния текст „За издаване на удостоверение за заварен строеж (законен строеж) по § 21
от ЗР на ЗУТ - 100 лв.“; в точка 15 на чл.32 като след съществуващия текст се добавия
"за всеки следващ строеж и/или имот по 10,00 лв. "В т.20 след думата строеж се заличава
„10 лв.“ и се създават подточки, както следва:т.20.1 със следното съдържание „Строежи
от І, ІІ и ІІІ категория - 250,00 лв.“т.20.2 със следното съдържание „Строежи от ІV. и V
категория - 50,00 лв.“; създава се т.23.5.1 „За поставяне на шапито, шатри и др. за
увеселителни и обществени мероприятия - до 50 бр. посетители 200,00 лв., между 51 и
300 броя посетители -300 лв. и над 300 бр. посетители -350,00 лв.“
За част от съществуващите такси в проекта за изменение е предвиден максимален
размер, с цел да се насърчат инвестициите в населените места от община Дупница и да
се намали финансовата тежест за бизнеса. С тази цел се предлагат измененията в точка
25 от Наредбата, като в т. 25.2.1.1 след съществуващия текст се добавя следното "но не
повече от 2000,00 лв" ; В т. 25.2.1.2 след съществуващия текст се добавя "но не повече
от 1000,00 лв" ; В т. 25.2.1.3след съществуващия текст се добавя "но не повече от 500,00
лв" ; В т. 25.2.2.1след съществуващия текст се добавя "но не повече от 2000,00 лв"; В т.
25.2.2.2 след съществуващия текст се добавя "но не повече от 1000,00 лв"
По отношение на Раздел VІІІ „Такси за притежание на куче“, чл.38 ал.2 от
Наредбата.
Изменението в посочения член от Наредба за определянето на местните такси и
цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, в раздел VІІІ
„Такси за притежавание на куче“ е мотивирано от необходимостта за привеждането й в
съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен – Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
С изменението и допълнението на ЗВМД (ДВ. бр.14 от 19.02.2016 г.) в чл.175 ал.2
т.6 се променят случаите, при които собствениците на кучета се освобождават от
заплащане на годишна такса за притежаване на куче. С посоченото изменение се

освобождават от заплащане на годишна такса кучета, които придружават или охраняват
селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
Предвид липсата на пълна и точна информация за броя на кучетата, отглеждани в
регистрирани животновъдни обекти е трудно да се предвиди с точност какви ще бъдат
финансовите резултати от предлаганите промени.
По отношение измененията в раздел VІ „Такси за гробни места“.
Необходимо е да се конкретизира определената в съществуващата наредба такса
за ползване и на гробищните паркове в населените места от община Дупница.
Гробищните паркове в населените места се стопанисват от община Дупница, но в
съществуващата наредба не е конкретно посочено, че таксите за предоставяне на
услугата се дължат и за населените места от община Дупница. С тази цел се предлага
допълнението на чл.35, като създава нова ал.3 със следното съдържание : „За ползване
на гробни места над 8 години в гробищните паркове в населените места от Община
Дупница се заплащат следните такси: създава се т.1 със следното съдържание „До 15
години за единично гробно място – 25,00 лева; създава се т.2 със следното съдържание:
„До 15 години за семейно гробно място – 50,00 лева“; създава се т.3 със следното
съдържание: „За вечни времена – за единично гробно място – 60,00 лева“;създава се т. 4
със следното съдържание: „За вечни времена – за семейно гробно място – 100,00 лева“;
Част от таксите не съответстват на действителните разходи за предоставяне на
услугата, което налага изменения на таксите по отношение на услугите, предоставяни в
Гробищен парк Дупница за ползване на гробни места. Таксите, определени към момента
са изключително ниски и не съответстват на дейстителните разходи, необходими за
предоставянето им. Към предлаганите такси е приложен подход за диференцирането им,
като са съобразени с разходите за предоставянето на услугите, са взети предвид
разходите на община Дупница за консумативи и заплати на служители, пряко заети с
извършване на дейностите и се предлага следното изменение: „За ползване на гробни
места над 8 години се добавя: “ в Гробищен парк- гр.Дупница“ се заплащат еднократно
такси, както следва: В т. 1. след думите „до 15 години“ се добявя „- за единично гробно
място“ числото 15 се заменя с „30,00“; В т. 3 числото 25 се заменя с „50,00“;
Това налага и предвиденото изменение в т.19 числото „2“ се заменя с числото
„10“ и т.38 от ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата, като
числото „30“ се заменя с числото „40“;
Относно т.15 от ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към
Наредбата.
Наредбата измененията на определените гаранции за разкопаване е с оглед
повишената в последните години стойност на материалите, необходими за
възстановяване на неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи
след разкопаване. Това налага, както увеличение на сумите, които следва да бъдат
внесени като гаранция за изпълнение, така и промяна на начина и сроковете за
възстановяване на сумите след приключване на строителни работи, за което е
предвидено същите да се възстановяват в размер на 50% от сумата след приключване
на възстановителните работи, удостоверено с констативен протокол и 50% една година

след приключването на възстановителните работи, пак удостоверено с констативен
протокол.
Относно т.62 и т.63 от ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към
Наредбата.
Предлаганите изменения в т. 62 и т.63, с които се предвижда намаляване на
таксите за ползване на рекламни елементи „11лв/ кв.м за 3 месеца, 10 лв./кв.м за 6
месеца 9 лв./ кв. м за 12 месеца“ ; т. 63 като се добавя следния текст: „14лв/ кв.м за 3
месеца, 13 лв./кв.м за 6 месеца, 12 лв./ кв. м за 12 месеца“. са цел да се засили интереса
към ползване на съоръженията за продължителен период от време на конкурентни цени,
което ще осигури допълнителни приходи за община Дупница.
Относно предвидената такса в т.68 от ТАРИФА /Списък с видовете услуги и
цени за тях/ към Наредбата. за ползване на 1 бр. барбекю в „Парк Рила„.
Парк Рила и изградените в него съоръжения са достъпни безвъзмездно за всички
жители и гости на община Дупница, стопанисването на парка е ангажимент изцяло на
община Дупница. Има засилен интерес към ползването на изградените в парк Рила
навеси с маси и барбекю през летния сезон, но гостите на парка не се ангажират да
приведат помещението във вид, годен да посрещне следващите желаещи да го ползват.
Целта на определената в т.68 Такса за поддръжка 1 бр. барбекю в „Парк Рила„ -6 лв. е да
се осигури поддръжане чистотата на съоръженията, с цел да бъдат ползвани по няколко
пъти на ден от повече посетители на парка, като са взети предвид единствено разходите
на община Дупница за заплати на служители пряко заети с тази дейност и консумативи.
По същите съображения е предвидена и такса в т.69 за ползване на обществени тоалетни,
стопанисвани от община Дупница- 0,50 лв. До момента, изградените в град Дупница се
ползват безплатно от гражданите, а консумативите, охрана, средства за ремонти и
заплати на служителите са ангажимент на община Дупница, което налага да се предвиди
минимална такса, съобразена с разходите за поддържането им.
По отношение предвидените такси в т.70 за ползване на зали в „Спротна зала
Марек“
След изпълнение на проекта по реконструкциата и модернизация на „Спротна
зала Марек“ в спортния обект са изградени зали за различни видове спорт, както и
помещения за спомагателни и обслужващи дейности. Разходите за поддържане на
съоръжанието изцяло са за сметка на община Дупница. Целта на предлаганите промени в
тази част е да се повиши интереса на чуждестранни и местни спортни организации към
Спортна зала Марек и да им бъде предоставена възможност да осъществяват
тренировъчна дейност в град Дупница. Залата е необходимо да бъде достъпна за всички
желаещи да упражняват спортовете, за които е предвидена, жители на общината,
спортни организации и гости на града, както и да се осигури ефективната й експлоатация
и поддръжка. Цените и типът на услугите предполагат достъпност за ползвателите, като
формирането им е съобразено с възможностите на всички спортни организации и
представители от различни социални групи. Цените на услугите са разработени при
съобразяване с изразходваните средства за обезпечаване на мероприятия, както и
покриване на разходите. След направено проучване за цените за ползване в подобни
спортни бази на територията на страната, бе установено, че предлаганите в проекта са
едни от най - ниските, което е предпоставка за по-добра конкурентоспособност.

Предвидени са такси и за позване на залата за провеждане не само на спортни
прояви, но и за мероприятия на външни организации държавни,обществени организации
и партии, както и за концерти, шоупрограми, базари и др.
Предвидени са такси и за ползване на стадион Бончук, като е използван
диференциран подход при определяне на таксите, с цел да се осигури възможност да
бъде ползвано съоръжението от местни и външни спортни организации и едновременно
с това да се осигури поддръжката.
2.Цели, които се поставят с приемането на посочените изменения и
допълнения:
Целта на настоящите изменения и допълнения на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница са свързани с реализацията на
финансови постъпления за община Дупница, по-добра организация на работата и ясна
формулировка на предоставените услуги. Достъпността и разнообразието на услугите ще
увеличи значително интереса на чуждестранни и местни посетители и ползватели.
Цените и типът на услугите предполагат достъпност за ползвателите, като формирането
им е съобразено с възможностите на представители от различни социални групи. Всички
цени на услуги са разработени при съобразяване изразходваните средства за
обезпечаване разходите за предоставяните услуги.
3. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в
Наредбата.
Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за определянето на местните
такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница не
предполагат пряката реализацията на средства, но предоставянето на регламентираните
услуги е свързано с косвени разходи, обвързани с издръжката на дейността–
консумативи, материално обезпечаване, персонал и др.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Прилагането на предлаганите изменения с проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница ще осигури приход в
общинския бюджет, както и увеличаване на посещаемостта и привличане на повече
потребители на услугите, които предоставя общината. Намалението в таксата за
технически услуги ще доведе до намаление на финансовата тежест за бизнеса и ще
стимулира инвестициите на тариторията на общината. Очакванията
от
настоящите
допълнения и изменения на Наредбата са свързани както с реализацията на финансови
постъпления, така и по-добра организация на работата, ясна формулировка на
предоставяните услуги и подпомагане изграждането на положителен имидж на града
във всички сфери на обществения живот. Предполага се, че достъпността и
разнообразието на предоставяните услуги ще увеличи значително интереса на
чуждестранни и местни посетители и ползватели, чрез цялостно повишаване на интереса
към град в региона.

Прилагането на новата Наредба няма да доведе до съществено изменение на
заложените приходи от местни такси и цени на услуги в бюджета за 2016 г. на община
Дупница.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията
на Община Дупница, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 връзка с ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с
европейското законодателство - Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския
парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с
разпоредбите
и
целите
на
националното
и
местно
законодателство.
На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица
могат в 14- дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на
Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет гр. Дупница взе следното:
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на Община Дупница, както следва:
§1. В чл.32 създава се точка 2.1 със следния текст: Откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ:
- за строежи І, ІІ и ІІІ категория -250,00 лв.
-за строежи ІV и V категория - 150,00 лв.
-за строежи VІ категория - 50,00 лв.
§2. В точка 3 и подточки 3.1 и 3.2 съществуващият текст се заличава и се добавя
нов текст със следното съдържание: „Установяване съответствието на строежа с
издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по
отношение на застрояването:
-за строежи І, ІІ и ІІІ категория - 300,00 лв.
- за строежи ІV. и V категория - 150,00 лв.“
§3. Изменя се точка 6, като се заличава числото „20“ и след думата завършеност
се добавя “0,50 лв. на РЗП, но не по малко от 50,00лв. и не повече от 500,00 лв.“
§4.Изменя се точка 8 като след думата книжа се добавя следния текст: „по чл. 202
от ЗУТ“, а числото „25“ се заменя с числото „50“

§5. Точка 10 се изменя, като текстът „чл.52 от ЗКИР“ се заличава и се добавя „чл.
54а, ал. 3 от ЗИКР, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ“ и числото „10“ се заменя с
числото „25“.
§6. В т. 13 думата „завереност“ се заличава и се създава т.13.1 със следния текст
„За издаване на удостоверение за заварен строеж (законен строеж) по § 21 от ЗР на ЗУТ 100 лв.“
§7. Точка 15 се изменя, като след съществуващия текст се добавия "за всеки
следващ строеж и/или имот по 10,00 лв. "
§8 В т.20 след думата строеж се заличава „10 лв.“ и се създават подточки, както
следва:
т.20.1 със следното съдържание „Строежи от І, ІІ и ІІІ категория - 250,00 лв.“
т.20.2 със следното съдържание „Строежи от ІV. и V категория - 50,00 лв.“
§9. Създава се т.23.5.1 „За поставяне на шапито, шатри и др. за увеселителни и
обществени мероприятия - до 50 бр. посетители 200,00 лв., между 51 и 300 броя
посетители -300 лв. и над 300 бр. посетители -350,00 лв.“
§10. В точка 25 се правят следните изменения:
В т. 25.2.1.1 след съществуващия текст се добавя следното "но не повече от
2000,00 лв"
В т. 25.2.1.2 след съществуващия текст се добавя "но не повече от 1000,00 лв"
В т. 25.2.1.3след съществуващия текст се добавя "но не повече от 500,00 лв"
В т. 25.2.2.1след съществуващия текст се добавя "но не повече от 2000,00 лв"
В т. 25.2.2.2 след съществуващия текст се добавя "но не повече от 1000,00 лв"
§11. Изменя се чл.35, както следва:
1. В ал.1 След думите „За ползване на гробни места над 8 години се добавя: “ в
Гробищен парк- гр.Дупница“ се заплащат еднократно такси, както следва:
В т. 1. след думите „до 15 години“ се добявя „- за единично гробно място“
числото 15 се заменя с „30,00“;
В т. 3 числото 25 се заменя с „50,00“;
§12. Допълва чл.35, като създава нова ал.3 със следното съдържание :
„За ползване на гробни места над 8 години в гробищните паркове в населените
места от Община Дупница се заплащат следните такси:
създава се т.1 със следното съдържание „До 15 години за единично гробно
място – 25,00 лева;
създава се т.2 със следното съдържание: „До 15 години за семейно гробно място –
50,00 лева“;
създава се т.3 със следното съдържание: „За вечни времена – за единично гробно
място – 60,00 лева“;
създава се т. 4 със следното съдържание: „За вечни времена – за семейно гробно
място – 100,00 лева“;

§13. В чл.38 ал.2 от Наредбата се създава т.5 със следния текст:
„кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект;“
§14. Допълва и изменя ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на община Дупница, както следва:
Изменя се т.15, като след
„за тротоар-бет.пл. 30/30“ числото „55“ се заменя с числото „110“
„за тротоар-бет.пл. 40/40“ числото „55“ се заменя с числото „110“
„паваж /без цената на паветата/“ числото „55“ се заменя с числото „110“
„за асфалт“ числото „65“ се заменя с числото „130“
„зелени площи“ числото „45“ се заменя с числото „50“
„без крайна настилка“ числото „35“ се заменя с числото „40“
Текстът: „Внесената
гаранция се възстановява при изпълнение
на
задълженията по разрешението за разкопаването.“ се изменя и допълва и придобива
следната редакция: „Внесената
гаранция при изпълнение на задълженията по
разрешението за разкопаване се възстановява, както следва: 50% от сумата след
приключване на възстановителните работи, удостоверено с констативен протокол и
50% една година след приключването на възстановителните работи, също удостоверено
с констативен протокол.“
В т.19 числото 2 се заменя с числото 10;
т.30 се изменя, като се заличават думите „и/или не са включени в общ. спортен
календар“:
Текстът „спортна зала“ и числото „150 лв./час“ се заличават.
Изменя се т.38 като числото „30“ се заменя с числото „40“;
Изменя се т. 62 като се добавя следния текст „11лв/ кв.м за 3 месеца, 10 лв./кв.м за 6
месеца 9 лв./ кв. м за 12 месеца“.
Изменя се т. 63 като се добавя следния текст: „14лв/ кв.м за 3 месеца, 13 лв./кв.м за 6
месеца, 12 лв./ кв. м за 12 месеца“.
Създава се т.68 Такса за ползване на 1 бр. барбекю в „Парк Рила„ -6 лв.
Създава се т.69 Такса за ползване на обществени тоалетни, стопанисвани от
община Дупница- 0,50 лв.
След т. 69 се създава НОВО ЗАГЛАВИЕ „ТАКСИ ЗА УСЛУГИ В СПОРТНИ ОБЕКТИ“
Създава се т.70 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЛИ В СПОРТЕН ОБЕКТ „СПОРТНА
ЗАЛА МАРЕК“, със следните подточки, както следва:
60 лв. за 1 час
т.70.1
ИГРАЛНА ЗАЛА
220 лв. за 4 часа
450 лв. за 1 ден

т.70.2

ЗАЛА ЗА ТЕНИС

т.70.3

ЗАЛА ЗА ШАХ

т.70.4

ЗАЛА ЗА МОНИКС

т.70.5

ОФИС ЗА ТРЕНЬОРИ

т.70.6

ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ

т.70.7

1.Зала с площ до от 1001 до 1500 кв.м.

20 лв. за 1 час
72 лв. за 4 часа
120 лв. за 1 ден
10 лв. за 1 час
35 лв. за 4 часа
60 лв. за 1 ден
12 лв. за 1 час
45 лв. за 4 часа
70 лв. за 1 ден
7 лв. за 1 час
25 лв. за 4 часа
50 лв. за 1 ден
25 лв. за 1 час
88 лв. за 4 часа
160 лв. за 1 ден

-за срок от 3 до 15 дни при заетост на залата по 2 часа на
ден

1.2 лв./кв.м., но не по
малко от 500 лв.

-за срок от 16 до 31 дни при заетост на залата по 2 часа
на ден

1.1 лв./кв.м., но не по
малко от 950 лв.

2.Зали с площ до от 501 до 1000 кв.м.
-за срок от 3 до 15 дни при заетост на залата по 2 часа на
ден
-за срок от 16 до 31 дни при заетост на залата по 2 часа
на ден

1.3 лв. /кв.м., н не
по-малко от 200 лв.
1.2 лв./кв.м.,но не
по-малко от 700 лв.

3. Зали с площ от 101 до 500 кв.м.
-за срок от 3 до 15 дни при заетост на залата по 2 часа на
ден
-за срок от 16 до 31 дни при заетост на залата по 2 часа
на ден
4.Зали с площ от 51 до 100 кв.м.
-за срок от 3 до 15 дни при заетост на залата по 2 часа на
ден

1.7 лв./кв.м., но не
по-малко от 150 лв.
1.5 лв./ кв.м., но не
по-малко от 450 лв.
2.2 лв./кв.м., но не
по-малко от 80 лв.

т.70.8

-за срок от 16 до 31 дни при заетост на залата по 2 часа
на ден

2 лв./кв.м., но не
по-малко от 120 лв.

5.Зали с площ до 50 кв.м.
-за срок от 3 до 15 дни при заетост на залата по 2 часа на
ден

3.3 лв./кв.м., но не
по-малко от 60 лв.

-за срок от 16 до 31 дни при заетост на залата по 2 часа
на ден
ЗАЛА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

3 лв./кв.м., но не
по-малко от 90 лв.

20,00 за 1 час
55,00 за 4 часа
80,00 за 1 ден
т.70.9
Игрална зала за мероприятия на външни организации: 1200 лв. за 1 ден
държавни,обществени организации и партии
1800 лв. за 1 ден
Игрална зала за концерти, шоупрограми, базари и др.
Създава се т.71 „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕРЕН НА
СТАДИОН БОНЧУК-ДУПНИЦА“
т.71.1 закрити помещения за 1 футболна среща
100 лв.
т.71.2 терен за една футболна среща
500 лв.
т.71.3 Терен и закрити помещения за непрофесионлни отбори
600 лв. за 1
футболна
среща
150 лв. за 1
час
т.71.4 Терен и закрити помещения за професионални отбори
1200 лв. за
една футболна
среща
т.71.5 За културни и развлекателни прояви
10 000 лв. за 1
ден
депозит 5000
лв.
Забележка:
Ползването се урежда с вътрешен правилник за всеки спортен обект или съоръжение
поотделно, издаден от кмета на община Дупница.
Времето за ползване се отчита от момента на предоставянето на обекта до
освобождаването му от страна на организатора.
За провеждане на мероприятия, при които се извършва продажба на билети, таксите
се определят по договаряне, като се заяви предварително: видови закрити и/или закрити или
открити обекти и/или части от тях/ и период /часове или дни/.
Посочените цени по т.70 и т.71 се коригират с коефициент 0.5 за спортни организацииюридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза със седалище на
територията на община Дупница и коефициент 2 за чуждестранни спортни организации;

Цената за почасово ползване се коригира с коефициент 0.10 при провеждане на
състезания под егидата на община Дупница и учебни заведения.

§ 4. Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от датата
на приемането им.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

