
 

                    

ПРОЕКТ 

на Наредба за  изменение и  допълнение на  

                      Наредба за определянето и администрирането на местните такси  

 

 

ПРОЕКТ 

 

                На Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Перник 

 

 

§1. Изменя се и се допълва досегашният текст на чл.18: 

 
Чл.18/1/ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължима. 

  /2/  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

 /3/ Общината уведомява лицата по чл.15, ал.1 за дължимите от 

тях такси за текущата година и за сроковете за плащане. 

 

И придобива следния вид: 

                   Чл.18/1/ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължима, за 

имотите находящи се в гр.Перник. За имотите находящи се в останалите 

населени места на територията на Община Перник, срока за плащане е  

31 октомври на годината за която е дължима. 

  /2/  На предплатилите до 30 април за цялата година за 

имотите находящи се в гр.Перник се прави отстъпка от 5 на сто. 

На предплатилите до 31 октомври за цялата година за 

имотите находящи се  в останалите населени места на Община Перник, се 

прави отстъпка от 5 на сто. 

 

              

 

                §2. Изменя се и с допълва досегашният текст на чл.20, ал.4 
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                  Чл.20, /4/  Когато лицата по чл. 20, ал.1, т.2 не са подали декларация 

по ал.2 в установения срок, те заплащат годишна такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване в размер на 3/три/ на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот по чл.21, ал.1, съответно чл. 20 от ЗМДТ. 

       

                 И придобива следния вид 

                 Чл. 20/4/ Когато лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 не са подали 

декларация по ал. 2 в установения срок, те заплащат такса сметосъбиране 

и сметоизвозване, определена от общинския съвет в промил върху 

данъчната оценка на недвижимия имот по чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ.   

 

                    §3.Изменя се и се допълва досегашният текст на чл.55, ал.6,  

ал.8 и ал.9: 

/6/  Годишна такса за обучение на музикален инструмент в ОШИ: 

1. за 1 ученик- 560,00лв. 

2. за второ дете – 420,00лв. 

3. за трето дете – 350,00лв. 

4. за втори инструмент – 420,00лв. 

5. такса със солфеж – 490,00лв. 

 

/8/ Такса за изобразително изкуство на едно помещение – 5,00лв. 

на час 

/9/Такса за участие в международен конкурс за млади 

изпълнители на класически инструменти и конкурс за рисунка: 

1. за индивидуални изпълнители на музикален инструмент – 

45,00лв. 

2. за ансамблови изпълнения на музикални инструменти – 

30,00лв. 

3.  за участие за детска рисунка – 5,00лв.” 

 

 

И придобива следния вид: 

Чл.55  Такси, събирани от Общински комплекс -  Дворец на 

културата – Перник:  

 /6/  Годишна такса за обучение на музикален инструмент в 

ОШИ: 

1. за 1 ученик- 600,00лв. 

2. за второ дете – 460,00лв. 

3. за трето дете – 390,00лв. 

4. за втори инструмент – 460,00лв. 

5. такса без солфеж – 530,00лв. 

/8/ Такса за изобразително изкуство на едно посещение при 

групово обучение – 6,00лв. на час, при индивидуално обучение – 8,50лв. за 

учебен час. 



/9/Такса за участие в Международния конкурс за млади 

изпълнители на класически инструменти и Конкурса за рисунка: 

1. за индивидуални изпълнители на музикален инструмент – 

50,00лв. 

                     2. за ансамблови изпълнения на музикални инструменти – 

35,00лв. 

3.  за участие в Конкурса за детска рисунка – 6,00лв. 

 

 

Текстовете на чл.55, ал.1, 2,3,4,5 и 7 не се променят 

 

 

§4. Наредба за  изменение и  допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Перник влиза в сила от датата на обнародването и в поне един 

местен ежедневник. 
 


