НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
( Прието с Решение №1050/30.04.2015 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:
1.1. Чл. 35, ал.2 се изменя по следния начин:
„Чл. 35.(2) За целодневни детски градини и яслени групи размерът на месечните такси се определя
както следва:
1. За пълен месец за деца, записани в детска градина, чието постоянно местоживеене е в
Община Кюстендил, таксата е в размер на 51.00 лв.”
2. За деца, временно пребиваващи в града, чието постоянно местоживеене не е в община
Кюстендил, таксата е в размер на 102 лв., изчислена пропорционално за времето, в което детето е
посещавало детската градина. Родителите на тези деца не могат да се възползват от преференциите
на чл.36, 37, 38 и 39.”
1.2. Чл. 35, ал. 3 се отменя.
1.3. Чл. 36 т.1 се изменя по следния начин:
„1. Децата, на които двамата родители са с 70 и над 70% трайно намалена работоспособност, децата
на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата
на загинали в изпълнение на служебен дълг.”

1.4. Чл. 38 се изменя по следния начин:
„Чл.38 Таксата се заплаща с 50% намаление от таксата по чл.35, ал.2, т.1 за деца сираци, за деца на
които поне единият родител е редовен студент, за деца отглеждани само от майката и неприпознати
от бащата, за деца, на които единият родител е с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 %.
1.5. Чл.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 с 50% намаление от таксата по чл.35, ал.2, т.1.”
1.6. Чл.40 се изменя по следния начин:
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„ Чл.40(1) При ползване на облекченията по чл.36, 37, 38 и 39 родителите и настойниците подават
декларации до директора на заведението по образец, утвърден със Заповед ( на директора на
съответното ОДЗ ) придружени със следните документи:
1. По чл.36, т.1 и 2 - копие от решение на ТЕЛК или съответните документи, удостоверяващи
обстоятелствата.
2. По чл.36, т.5,”а” – обстоятелствата се проверяват служебно от директора на съответното ОДЗ в
отдел ЕСГРАОН при Община Кюстендил
3. По чл.36, т.5,”б”– справка за актуално състояние на трудовите договори, издадена от НАП за всеки
от родителите, при липса на трудов договор или служено правоотношение се представя служебна
бележка от Дирекция „Бюро по труда”.
4. По чл.38 – служебна бележка от ВУЗ или копие от решение на ТЕЛК. Oстаналите обстоятелства
се проверяват служебно от директора на съответното ОДЗ в отдел ЕСГРАОН при Община
Кюстендил.
(2) Родителите имат право да се възползват само от една от преференциите по чл.36, 37, 38 и 39.
(3) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от нея започва от началото на
месеца, следващ подаването на декларацията.
(4) Документите по ал.1 се актуализират на всяко тримесечие, с изключение на безсрочните.
Тези, които са издадени за определен срок – след изтичането му.”
§2. В Глава трета – Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от
общината на физически и юридически лица се правят следните изменения и допълнения:
2.1. В чл.58 след думите ”Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13” се добавя „ и 16”
2.2. Създава се ал.9 на чл.60 със следния текст:
„Чл.60(9) Цените на услугите по Приложение № 16 - Цени на услуги, предоставяни в хотел
”Кюстендил”, постъпват в приход на общинския бюджет.”

§ 3. В Приложение №12 към чл.60, ал.5 – Цени на услуги, предоставяни от общинските
отдели и общинските предприятия, съществуващата точка 15 придобива следния вид:
№
15.

Вид на услугата
Ползване на базите за отдих общинска собственост:

15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.

Обект ”366” в местността „Хисарлъка”:
- нощувка в стая с две легла
- нощувка в апартамент
- ползване на залата за тържества – за един час
- ползване на кухнята за тържества – за един час

Цена

6.00
25.00
10.00
10.00

§ 4. В Приложение №15 към чл.60, ал.8 – Цени на услуги, предоставяни в общински
приют за животни, съществуващата т.19.1 се изменя, като придобива следния вид:
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„На едри животни с цена 500 лв.”

§ 5. Създава се Приложение №16 към чл.60, ал.9
Приложение №16
към чл.60, ал.9

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ХОТЕЛ „КЮСТЕНДИЛ”

І. ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
1. Цени за хотелско настаняване на база ВВ (нощувка и закуска)
Вид стая

Цени в лева

неделя - четвъртък
петък – събота
Единична стая
50
60
Двойна Стандартна стая
70
90
Двойна стая Мансард
70
90
Двойна стая Супериор
80
100
Апартамент
100
120
2. Цени за хотелско настаняване на база НВ (нощувка, закуска и вечеря)
Вид стая

Цени в лева

неделя - четвъртък
петък – събота
Единична стая
65
75
Двойна Стандартна стая
100
120
Двойна стая Мансард
100
120
Двойна стая Супериор
110
130
Апартамент
130
150
3. Цени за хотелско настаняване на база FВ (нощувка, закуска, обяд и вечеря)
Вид стая

Цени в лева

неделя - четвъртък
петък – събота
Единична стая
75
85
Двойна Стандартна стая
120
140
Двойна стая Мансард
120
140
Двойна стая Супериор
130
150
Апартамент
150
170
Цените са за помещение и включват:
• Нощувка с хранене на съответната база
• Ползване на сауна, парна баня, джакузи, кардио фитнес и целогодишен външен
минерален басейн
• Високоскоростен Интернет
• Място за паркиране и парк-градина
• Туристически данък и ДДС 9%
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• Туристическа застраховка
Допълнителни условия:
• 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
60 лева.
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 80 места

300 лева

Цените по т. 2 и 3 включват: наем на съответната зала за един ден; ползване на
мултимедия, екран и озвучаване.
ІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
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 40% 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.
4. Отстъпката от цена на рецепция за лицензирани туроператори не може да бъде поголяма от 15% от цена на рецепция, като тази отстъпка не се комбинира с
промоциите по т.2.
IV. ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПА ПРОЦЕДУРИ И УДОБСТВА
Масажи
Класически масаж

Времетраене

Цена
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 на цяло тяло
 частичен масаж
Релаксиращи масажи
 арома терапия
 масаж с натурални масла
 масаж с мед
Масаж четири ръце
Терапевтичен масаж
 на цяло тяло
 частичен масаж
 масажна яка
Детоксикиращ масаж
Масаж с вендузи
Лимфен дренаж
Зонотерапия – масаж на ходила
Антицелулитен масаж
 традиционен
 с кафе, кал от Мъртво море или мед
Козметичен масаж

50 мин
25 мин

40 лева
25 лева

50 мин
50 мин
50 мин
50 мин

45 лева
45 лева
45 лева
80 лева

50 мин
25 мин
15 мин
50 мин
30 мин
15 мин
20 мин

50 лева
30 лева
15 лева
50 лева
30 лева
15 лева
20 лева

30 мин
50 мин
30 мин

35 лева
50 лева
20 лева

Хидротерапии и СПА процедури
Кална апликация
 цяло тяло
 частична
Апликация с черноморска луга
 цяло тяло
 частична
Ексфолиация на цяло тяло
Минерална вана с българска роза
 самостоятелна
 двойна
Перлена вана с ароматни соли
 самостоятелна
 двойна

Времетраене

Козметика Лице
Почистване на лице
Терапия за чувствителна кожа
Детоксикираща лицева терапия
Терапия за млада кожа
Нежна ексфолиация и маска
Грижа за околоочен контур

Времетраене
60 мин
50 мин
50 мин
50 мин
30 мин
30 мин

Цена

Период

Цена

Удобства в СПА център за външни
посетители
Ползване на
 Сауна
 Парна баня
 Джакузи
 Целогодишен външен минерален
басейн

Цена

40 мин
20 мин

30 лева
15 лева

40 мин
20 мин
25 мин

30 лева
15 лева
30 лева

30 мин
30 мин

10 лева
20 лева

30 мин
30 мин

10 лева
20 лева

1 посещение

40 лева
40 лева
40 лева
35 лева
25 лева
20 лева

20 лева
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 Кардио фитнес
Карта за ползване на
 Сауна
8 посещения
120 лева
 Парна баня
 Джакузи
 Целогодишен външен минерален
басейн
 Кардио фитнес
Допълнителни условия:
 Дете от 6 до 12 г. с пълноплащащ придружител – безплатно ползване на СПА
център
 Дете от 12 до 14 г. с пълноплащащ придружител – 50% отстъпка от цената за
ползване на СПА център
Салон за красота
Подстригване, измиване, сушене
Сешоар
Боядисване и сешоар
Боядисване, подстригване, сешоар
Боядисване, кичури и сешоар
Официална прическа
Солариум

Времетраене
50 мин
50 мин
120 мин
150 мин
80 мин
5 мин

Цена
10-20
15
20-50
50
60
60
4
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