
 

                    

ПРОЕКТ 

на Наредба за  изменение и  допълнение на  

                      Наредба за определянето и администрирането на местните так 

 

 

ПРОЕКТ 

 

                На Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Перник 

 

§1.В  РАЗДЕЛ ІІ Такси за ползване на пазари, тържища, 

панаири, тротоари, площади, улични платна и базисни цени на 1 кв. м. 

наемна площ -  за терени и помещения общинска собственост в 

зависимост от дейността и местоположението   

                     В текста на чл.22 се добавя нова ал.13 със следния текст: 

 „Такса за ползване на тротоари, улични платна и терени общинска 

собственост, за строителна дейност, съгласно одобрен план за безопасност 

и здраве“ 

І зона 4 лева на кв.м. на 

месец 

Без възпрепятстване 

на движението  

ІІ зона 3 лева на кв.м. на 

месец 

Без възпрепятстване 

на движението  

ІІІ зона 2 лева на кв.м. на 

месец 

Без възпрепятстване 

на движението  

ІV зона 1 лев на кв.м. на месец Без възпрепятстване 

на движението  

 

І зона 4 лева на кв.м. на ден С възпрепятстване на 

движението 

ІІ зона 3 лева на кв.м. на ден С възпрепятстване на 

движението 

ІІІ зона 2 лева на кв.м. на ден С възпрепятстване на 
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движението 

ІV зона 1 лева на кв.м. на ден С възпрепятстване на 

движението 

 

                                        

І зона 

 

Района, обхващащ периметъра между улиците: 

Ул.”Радомир”, ул.”Раковски”, ул.”Железничарска”, ул.”Искър”, 

ул.”Струма”. Първокласните пътища и магистрали на територията на 

Община Перник, в т.ч. ул.”Ю.Гагарин”, ул.”Бл. Гебрев” и районите 

около бензиностанциите.  

 

ІІ зона 

 

Района, обхващащ периметъра между улиците: Гр. Перник – 

ул. “Бяла Слатина”, ул.”Св.св.Кирил и Методий”, р. Струма, 

ул.”Софийско шосе”, ул.”Средец”, р.Струма, Знеполе, Градски парк и 

ул.”Железничарска” в района на пазара за селскостопанска продукция. 

Кв.Изток – ул.”Ю.Гагарин”, ул.”К.Маркс”, ул.”Бл.Гебрев” / в участъка й 

от ул. Ленински проспект до дерето на р.Бучащица/, ул.” Ленински 

проспект”.  

 

ІІІ зона 

 

Гр. Перник – кв.”Клепало”, кв.”Димова махала”, кв. “Хумни 

дол” Кв.”Могиличе”, кв”Ралица”, кв.”Каменина”, кв.”Селото”, 

кв.”Драгановец”, кв.”Варош”, кв.”Хр.Ботев-2”,  

кв.”Левски”,кв.”Байкушева махала”, кв.”Тева”и кв.”Църква”. Кв.Изток 

– района обхващащ периметъра между улиците:“Мл.Стоянов”, 

“Ст.Стаменов”, “М.Горки”,  “Р.Димитров” , ”Бучински път”, Транзитна 

магистрала, с.Кладница, с.Рударци, с.Драгичево, с. Студена, с. Боснек, с. 

Чуйпетлово, с. Дивотино и гр. Батановци. 

 

 

ІV зона  

 

Останалата част на гр. Перник и селата на територията на 

Община Перник с изключение на посочените в зона III. 

 

 

 

 

 



§2 В РАЗДЕЛ IX Такси за ползване на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Перник, Общински 

младежки дом гр. Перник, Театрален салон „Георги Русев“, Общински 

комплекс – Дворец на културата – Перник, Художествена галерия – 

Перник и общински училища 

 Текста на чл.55 /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. 

Се изменя и допълва и придобива следния вид: 

чл.55 /6/ Годишна такса за обучение на музикален 

инструмент в ОШИ към Общински комплекс – Дворец на културата  и 

школата по пиано към Общински младежки дом Перник, База Мошино: 

1. за 1 ученик-  750,00лв. годишна такса или 75,00лв. месечна 

такса  

2. за второ дете от семейството – 600,00лв. годишна такса или 

60,00лв. месечна такса 

3. за трето дете  от семейството – 500,00лв. годишна такса или 

50,00лв. месечна такса 

4.за четвърто дете от семейството – такса не се заплаща. 

5.за едно дете, свирещо на два инструмента – за първия 

инструмент се заплаща пълна такса и 600,00лв. годишна такса за втория 

инструмент или 60,00лв. месечна такса. 

6.при две деца от едно семейство, свирещи на два или повече 

инструмента – пълна такса за първия инструменти, за втори и всеки 

следващ инструмент – 600,00лв. годишна такса или 60,00лв. месечна 

такса. 

7.  за дете от VIII-ма и следваща година /със завършен курс 

по солфеж/ - 670,00лв. годишна такса или 67,00лв. месечна такса 

8. такса без солфеж – 530,00лв. 

 

§3  В РАЗДЕЛ IX Такси за ползване на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Перник, Общински 

младежки дом гр. Перник, Театрален салон „Георги Русев“, Общински 

комплекс – Дворец на културата – Перник, Художествена галерия – 

Перник и общински училища 
Текста на чл.55/7/ Годишна такса за вокална група: 

1. за едно дете – 180,00лв. 

2. за второ дете – 120,00лв. 

3. за трето дете – 80,00лв. 

4. за четвърто дете – такса не се заплаща. 



Се изменя и допълва и придобива следния вид: 

Чл.55/7/  Годишна такса за вокална група: 

1. за едно дете – 240,00лв. годишна такса или 24,00лв. месечна 

такса 

2. за второ дете от семейството и за дете, изучаващо 

индивидуална  дисциплина в ОШИ – 180,00лв. годишна такса или 

18,00лв. месечна такса 

3.за трето дете – 140,00лв. годишна такса или 14,00лв. 

месечна такса 

4. за четвърто дете – такса не се заплаща. 

 

§4.  В РАЗДЕЛ IX Такси за ползване на Център за подкрепа 

за личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Перник, 

Общински младежки дом гр. Перник, Театрален салон „Георги Русев“, 

Общински комплекс – Дворец на културата – Перник, Художествена 

галерия – Перник и общински училища 
Текста на чл.55/8/ Такса за изобразително изкуство на едно 

посещение при групово обучение – 6,00лв. на час, при индивидуално 

обучение – 8,50лв. за учебен час. 

Се изменя и допълва, като придобива следния вид: 

чл.55/8/ Такса за изобразително изкуство: 

1.при групово обучение – 7,00лв. за едно посещение 

/включващо два учебни часа/ 

2.такса за второ дете от семейството и за дете, изучаващо 

индивидуална дисциплина в ОШИ-5,00лв. за едно посещение 

3.за трето дете в семейството – 4,00лв. 

4.за четвърто дете в семейството – такса не се заплаща 

5.при индивидуално обучение – 11,00лв. за учебен час 

6.такса за второ дете от семейството и за дете, изучаващо 

индивидуална дисциплина в ОШИ-9,00лв. за учебен час 

7.за трето дете в семейството – 7,00лв. за учебен час 

8.за четвърто дете в семейството – такса не се заплаща. 

  

§5.  В РАЗДЕЛ IX Такси за ползване на Център за подкрепа 

за личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Перник, 

Общински младежки дом гр. Перник, Театрален салон „Георги Русев“, 

Общински комплекс – Дворец на културата – Перник, Художествена 

галерия – Перник и общински училища 

Текста на чл.55 /9/ Такса за участие в Международния конкурс за 

млади изпълнители на класически инструменти и Конкурс за детска 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. 

 

Се изменя  и допълва и придобива следния вид 

                      чл.55 /9/ Такса за участие в Международния конкурс за млади 

изпълнители на класически инструменти и Конкурс за детска рисунка: 

1. за индивидуални изпълнители на музикален инструмент – 60,00лв. 

2. за ансамблови изпълнения на музикални инструменти – 45,00лв. 

3.  за участие в Конкурса за детска рисунка – 7,00лв. 

                      §6.  В РАЗДЕЛ IX Такси за ползване на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Перник, Общински 

младежки дом гр. Перник, Театрален салон „Георги Русев“, Общински 

комплекс – Дворец на културата – Перник, Художествена галерия – 

Перник и общински училища 

                В текста на чл.55 се създава нова ал.10  със следния текст: 

                Чл.55/10/ Заплащане за обучението в летните курсове в школата: 

1.за индивидуално обучение – 11,00лв. за учебен час 

2.за второ дете от семейството – 9,00лв. за учебен час 

3.за трето дете от семейството – 7,00лв. за учебен час 

4.за четвърто дете от семейството - такса не се заплаща 

5.за дете от VIII-ма и следваща година /със завършен курс по 

солфеж/ - 9,50лв. за учебен час 

6.за групово обучение – 3,50лв. за учебен час 

 

  

                  §7.  Наредба за  изменение и  допълнение на Наредба №2 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. 
 

 

 

 


