
 

                    

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 №2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Перник 

 

§1 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 

          текста на чл.40. Такса за ползване от граждани на спортна зала 

„Металург“ за игра на футбол и баскетбол: 

/1/ Без използване на изкуствено осветление - 25 лева на час; 

/2/ При използване на изкуствено осветление – 30 лева на час; 

 

Се изменя и придобива следния вид 

 

   Чл.40. Такса за ползване от граждани на спортна зала „Металург“ 

за игра на волейбол и баскетбол: 

/1/ Без използване на изкуствено осветление – 40,00 лева на час; 

/2/ При използване на изкуствено осветление –50,00 лева на час; 

 

§2 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 

 текста на Чл.41. Такса за ползване от граждани на спортна зала 

„Кракра“ за игра на волейбол и баскетбол; 

/1/ без използване на изкуствено осветление – 25 лева на час;  

/2/ при използване на изкуствено осветление – 30 лева на час; 

/3/ За индивидуално ползване за игра на волейбол и баскетбол без 

ползване на изкуствено осветление – 1 лева на час на човек; 

/4/ За индивидуално ползване за игра на волейбол и баскетбол при 

използване на изкуствено осветление – 1.20 лева на час на човек. 

 

Се изменя и придобива следния вид 
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Чл.41. Такса за ползване от граждани на спортна зала „Кракра“ за 

игра на волейбол и баскетбол; 

/1/ Без използване на изкуствено осветление – 40,00 лева на час;  

/2/ При използване на изкуствено осветление –50,00 лева на час; 

          /3/ се отменя 

          /4/ се отменя 

 

§3 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 

Текста на чл.42   Такса за ползване спортна зала „Борис Гюдеров“: 

/1/ За спортни клубове, регистрирани извън територията на Община 

Перник: 

1. от 9,00 до 12,00 ч.- 70 лева на час; 

2. от 12,00 до 16,00 ч.- 60 лева на час; 

3. след 16,00ч. – 70 лева на час; 

/2/  За  провеждане  на  състезания  от  национален  спортен  календар 

индивидуални спортове: 

1. за състезания с продължителност до 6 часа – 40 лева на час; 

2. за състезания с продължителност над 6 часа – 35 лева на час; 

/3/ За провеждане на състезания от националния спортен календар 

/колективни спортове/; 

1. за среща – 160 лева; 

2. на ден – 300 лева; 

/4/ За провеждане събрания на дружества, фирми, организации – 100 

лева на час. 

/5/ За провеждане на концерти, културни и спортни мероприятия – по 

договаряне, но не по – малко от 100,00 лв. на час и не по-малко от 500,00 лв. 

на ден.  

 

Се изменя и придобива следния вид 

 

Чл. 42. Такса за ползване спортна зала „Борис Гюдеров“: 

/1/ За спортни клубове, регистрирани извън територията на Община 

Перник: 

1 Без използване на изкуствено осветление – 80,00 лева на час;  

2 При използване на изкуствено осветление –90,00 лева на час;  

/2/  За  провеждане  на  състезания  от  национален  спортен  

календар индивидуални спортове: 

1. За състезания с продължителност до 6 часа – 100,00 лева на час; 

2. За състезания с продължителност над 6 часа – 80,00 лева на час; 

/3/ За провеждане на състезания от националния спортен календар 

/колективни спортове/; 

1. За среща – 200,00 лева; 



2. На ден – 500,00 лева; 

/4/ За провеждане събрания на дружества, фирми, организации – 120 

лева на час. 

/5/ За провеждане на концерти, културни и спортни мероприятия – 

по договаряне, но не по – малко от 120,00 лв. на час и не по-малко от 

600,00 лв. на ден.  

 

§4 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 

 

Текста на чл.43  Такса за ползване на игрища с изкуствена настилка: 

/1/ Без използване на изкуствено осветление: 

1. игрища с площ до 1000 кв.м.- 25 лева на час;  

2. Игрища с площ над 1000 кв. м. – 100,00 лв. на час;   

/2/ При използване на изкуствено осветление: 

1. игрища с площ до 1000 кв.м.- 30 лева на час;  

2. Игрища с площ над 1000 кв. м. – 110,00 лв. на час; 

 

Се изменя и придобива следния вид 

 

Чл. 43. Такса за ползване от граждани на игрища с изкуствена 

настилка: 

/1/ Без използване на изкуствено осветление: 

1. Игрища с площ до 1000 кв. м.- 40,00 лева на час;  

2. Игрища с площ над 1000 кв. м. – 100,00 лв. на час;   

/2/ При използване на изкуствено осветление: 

1. Игрища с площ до 1000 кв. м.- 50,00 лева на час;  

2. Игрища с площ над 1000 кв. м. – 120,00 лв. на час; 

 

 

§5 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 
Текста на чл.44  Цени за нощувка в Хижа „Славей“:  

/1/ За лица – членове на БТС- 8 лева на човек; 

/2/ За лица, които не са членове на БТС – 10 лева на човек; 

 

Се изменя и придобива следния вид 

 

Чл.44. Цени за нощувка в Хижа „Славей“:  

/1/ За лица – членове на БТС- 12,00 лева на човек; 

/2/ За лица, които не са членове на БТС – 15,00 лева на човек; 

 

§6 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 



Текста на чл.45  Такса за ползване на басейна в Х ОУ „Алеко 

Константинов“:  

/1/ Такса за ползване на басейна от ученици – 2 лева на посещение. 

/2/ Такса за ползване на басейна от възрастни – 4 лева на посещение. 

/3/ Такса за ползване на сауна – 4 лева на посещение. 

/4/ Месечна такса за ползване на басейна от възрастни – 40 лева на 

месец. 

/5/ Такса за обучение по плуване на деца и възрастни – 2 лева на човек. 
 

Се изменя и придобива следния вид 

 

 

Чл.45. Такса за ползване на басейна в Х ОУ „Алеко Константинов“:  

/1/ Ползване на басейна от ученици – безплатно. 

/2/ Такса за ползване на басейна от възрастни – 10,00 лева на 

посещение. 

/3/ Такса за ползване на сауна – 15,00 лева на посещение. 

/4/ Месечна такса за ползване на басейна от възрастни – 80,00 лева 

на месец. 

/5/ се отменя 

 

 

§7 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 

 
Текста на чл.46  Цени за ползване на бунгала в почивна база „Цигов 

чарк“ Батак:  

/1/ за ползване на голямо бунгало, до пет лица – 40 лева на бунгало на 

ден. 

/2/ за ползване на малко бунгало, до три лица – 10 лева на бунгало на 

ден.  

 

Се изменя и придобива следния вид 

 

Чл.46  Цени за ползване на бунгала в почивна база „Цигов чарк“ 

Батак:  

/1/ За ползване на голямо бунгало, до пет лица – 60 лева на бунгало 

на ден. 

/2/ За ползване на малко бунгало, до три лица – 15 лева на бунгало 

на ден.  

 

 

§8 В РАЗДЕЛ VIII Такси за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи 

и басейни 



 

 

 

Текста на чл.47 

   

/1/ Цени за нощувки и за ползване на конфрентни зали в ПС “Рударци“: 

Цени за нощувки в ПС „Рударци“ 

Тип стая Тип услуга Цена 

Двойна стая без тереса Само настаняване 30,00 лева /за 

  допълнитело легло се 

  доплаща 10,00 лева/ 

Двойна стая с тераса Само настаняване 35,00 лева /за 

  допълнитело легло се 

  доплаща 10,00 лева/ 

Студио с три легла Само настаняване 50,00 лева /за 

  допълнитело легло се 

  доплаща 10,00 лева/ 

Студио с четири легла Само настаняване 55,00 лева /за 

  допълнитело легло се 

  доплаща 10,00 лева/ 

 

/2/ От цените по ал.1 се правят следните отстъпки за групи от минимум 10 човека се 

ползват 15% отстъпка от цените за настаняване. 

/3/ От цените по ал.1 се правят следните отстъпки за продължителен престой, а 

именно: 

1. При престой над пет поредни нощувки се ползват 10 % от цените за настаняване. 

2. При престой за повече от един месец се ползват 15 % отстъпка за целия период на 

престоя. 

/4/ Цени за ползване на Конферентни зали в Почивна станция „Рударци“:  

1. Малка зала /25 човека /-30 лева на ден; 

2. Голяма зала /70 човека/-60 лева на ден. 

 

 

Се отменя 

 

      §9 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. 

 


