НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС - Кюстендил)

§1. В Раздел III - Такси за детски ясли, детски градини и за други
общински социални услуги се правят следните изменения и допълнения:
1. В член 35 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Алинея 2 се изменя, като придобива следния вид:
(2) “За целодневни детски градини и яслени групи се определя месечна такса за пълен
месец в размер на 98 лв.“
1.2. Създава се нова алинея 4 със следния текст:
(4) “Децата в задължителна предучилищна подготовка (5- и 6-годишни) в целодневните
детски градини заплащат месечна такса само за присъствен храноден в размер на 35 % от
таксата по чл.35, ал.2.“
1.3. Създава се нова алинея 5 със следния текст:
(5). “За ползване на детски градини в периода от 01.06. до 14.09. от децата, подлежащи на
постъпване в първи клас се заплаща такса по ал. 2.“
1.4. Създава се нова алинея 6 със следния текст:
(6). “По желание на родителите на деца, които не посещават детските заведения, в
детските заведения на територията на община Кюстендил се извършва оценка на
постигната училищна готовност и оценка на постигнато ниво на държавни образователни
стандарти, като за услугата се събира такса в размер на 15 лв.“
2. В чл.36, т.3 се правят следните промени:
2.1. В буква а) числото „60%“ се заменя с „30 на сто“.
2.2. В буква б) числото „40%“ се заменя с „20 на сто“.
2.3. В буква в) числото „20%“ се заменя с „10 на сто“.
3. Създава се нов член 36а със сления текст:
„Чл.36а. За деца, чиито родители са с постоянно местоживеене на територията на община
Кюстендил, таксата по чл.35, ал.2 се заплаща в размер на 50 на сто.“
4. Текста на член 37 се изменя по следния начин:
„Чл.37. При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще
отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детската
градина.“
5. Текста на член 39 се изменя по следния начин:
Чл.39. “Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски
заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща в размер на 25 на сто от таксата
по чл.35, ал.2.“

6. В член 41 се правят следните допълнения:
1. В алинея 1. след текста „по чл.36“ се добавят запетая и думите „чл.36а,“.
2. В алинея 1, точка 2 придобива следната редакция:
“2. По чл.36, т.5 и чл.36а – обстоятелствата се проверяват служебно от директора на
съответното ОДЗ в отдел ЕСГРАОН на община Кюстендил и в Национална агенция по
приходите (НАП).“
3. В алинея 1, точка 3 се изменя по следния начин:
“3. По чл.36, т.5, „б“ – безработните родители представят служебна бележка от Дирекция
„Бюро по труда“.“
§2. Приема чл.60, ал.2 „Цени на услугите по Приложение № 9 се събират
и приходите от тях постъпват в бюджета на Регионална библиотека ”Емануил
Попдимитров”. За събраните приходи от такси и обезшетителни и
обезпечителни плащания директора на библиотеката дава ежемесечен отчет.”
Приема Приложение № 9 към чл.60, ал.2, което придобива следния вид:
„Приложение №9
към чл.60, ал.2

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ“
№
1
1.1.

Вид на услугата
Специализирани библиотечни услуги
Предоставяне на писмена библиографска информация.

1.2.

Предоставяне на ретроспективни библиографски
издирвания, според обхвата на преглед :
- до 5 години
2.00
- от 5 до 10 години
4.00
- над 10 години
5.00
Доставка на библиотечни документи от страната и пощенските
разходи
чужбина

1.3.

1.4.

1.5.
2.
2.1
2.2.
2.3

Цени на библиотеката-изпълнител
Копиране на библиотечни документи
Ксерокопие формат А4
- едностранно
- двустранно
Сканиране на документ и запис на електронен носител
Компютърна разпечатка на формат А4
- чернобяла
- цветна
Презапис на минута полезен запис
Регистрация и издаване на читателска карта
Обезщетителни и обезпечителни плащания от ползвателите
на услуги в Регионална библиотека Кюстендил
Предупредително писмо за закъснял читател
Телефонни съобщения до закъснели читатели
Глоба за закъснение за невърнат библиотечен документ до 1
месец

Такса в лв.
2.00

0.06
0.10
0.50/стр.
0.20/стр.
0.50/ стр.
0.05/мин.
4.00

1.00
0.50
0.10/ден
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2.4.

Заплащане на невърнат библ. документ

2.5

Депозит на читатели без постоянно местоживеене в града

5-кратен
размер
стойността

от

15.00

§ 3. Изменя Приложение №16 към чл.60, ал.9 – Цени на услуги,
предоставяни в Парк-хотел „Кюстендил“, като придобива следния вид:
„Приложение №16
към чл.60, ал.9
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ПАРК-ХОТЕЛ „КЮСТЕНДИЛ”

І. ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ В ПАРК-ХОТЕЛ „КЮСТЕНДИЛ“
1. Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база (само нощувка
без закуска)
Вид стая
Цени в лева
неделя – четвъртък
петък – събота
Единична стая
50
60
Двойна стая
80
100
Тройна стая
120
150
Апартамент
100
120
2. Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база ВВ (нощувка и
закуска)
Вид стая
Единична стая
Двойна
Тройна
Апартамент

Цени в лева
неделя – четвъртък
петък – събота
60
70
90
110
130
160
110
130

3. Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база НВ (нощувка,
закуска, и вечеря)
Единична стая
Двойна стая
Тройна стая
Апартамент

неделя – четвъртък
75
110
160
140

петък – събота
85
130
180
160

4. Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база FB
( нощувка, закуска, обяд и вечеря)
Вид стая

Цени в лева
неделя-четвъртък
петък-събота
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Единична стая
Двойна стая
Тройна стая
Апартамент

85
140
180
160

95
160
200
180

Цените са за помещение и включват :
• Нощувка с хранене на съответната база
• Ползване на сауна, парна баня, джакузи, кардиофитнес и целогодишен външен
минерален басейн
• Високоскоростен Интернет
• Място за паркиране и парк-градина
• Туристически данък и ДДС 9%
Допълнителни условия:
• Отделна цена за закуска на човек (без значение от вида помещение) – 10 лева
• Настаняване на дете до 6 г. на допълнително легло – безплатно
• Настаняване на дете от 6 до 12 г. на редовно легло – 50% отстъпка от цената на
редовното легло в съответното помещение
• Настаняване на дете от 6 до 12 г. на допълнително легло – 70% отстъпка от цената на
редовното легло в съответното помещение
• Настаняване на възрастен на допълнително легло – 50% отстъпка от цената на
редовното легло в съответното помещение
• Единично настаняване в двойна стая или апартамент– 20% отстъпка от цената на
помещение
• Доплащане за вечеря на дете до 6 г. – 8,00 лева
• Доплащане за обяд и вечеря на дете до 6 г. – 13,00 лева
• Доплащане за вечеря на възрастен и дете от 6 до 12 г., настанени на допълнително легло
– 15,00 лева
• Доплащане за обяд и вечеря на възрастен и дете от 6 до 12 г., настанени на допълнително
легло – 25,00 лева
• Посочените цени не важат за периоди на официални и национални празници, за които са
валидни други оферти и пакетни предложения.
ІІ. НАЕМНИ ЦЕНИ ЗАЛИ
капацитет 20 места
150лева.
1.Зала Осогово
Цената включва: наем на зала за един ден и ползване на флипчарт.
2.Зала Кюстендил

капацитет 40 места

200 лева

3.Зала Пауталия

капацитет 240 места

400 лева

Цените по т. 2 и 3 включват: наем на съответната зала за един ден; ползване на
мултимедия, екран и озвучаване.
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ІІI. ЦЕНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРК-ХОТЕЛ „ КЮСТЕНДИЛ“
1. При организирани групови запитвания или предлагане на пакети при повече от
една нощувка, ценовите условия се уреждат с договор, като се формират пакетни цени.
Договорите се подписват от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице.
2. Към утвърдените цени за индивидуално настаняване се прилага намаление в
рамките на максимум 45% в зависимост от броя нощувки, като цените се утвърждават от
кмета или упълномощено от него лице.
3. Цените на храните и напитките в сектор „Хранене” се определят в зависимост от
асортимента, продуктовата себестойност и пазарната цена, като се одобряват от кмета
или упълномощено от него лице.
IV. ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОЗДРАВИТЕЛНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ И УДОБСТВА
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Нискочестотна терапия
Магнитотерапия
Ултразвукова терапия
ЛФК терапия
ВАНИ:
Перлена вана
Перлена вана с натурално билково масло
Въздушно-вихрова вана (ВВВ)
Въздушно-вихрова вана с хмел/лавандула (ВВВ)
Подводен масаж (ПСМ)
Масажи
Лечебен масаж /частичен/
Лечебен цялостен масаж
Лечебен цялостен масаж
Класически масаж /частичен/
Класически масаж
Класически масаж
Масажна яка
Рефлексо терапен масаж
Антицелулитен масаж

Времетраене
10-15 мин.
15-20 мин.
6-10 мин.
20 мин
Времетраене
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
Времетраене
20 мин.
40 мин.
60 мин.
20 мин.
40 мин.
60 мин.
15 мин.
20 мин.
30 мин.

Цена
6 лева
6 лева
6 лева
6 лева
Цена
9 лева
10 лева
10 лева
18 лева
15 лева
Цена
25 лева
40 лева
60лева
25 лева
40 лева
60 лева
18 лева
25 лева
40 лева

Наредбата е приета от Общински съвет - Кюстендил на 31.08.2017 г. и е подпечатана
с официалния печат на Общинския съвет.
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