Препис - извлечение
От Протокол № 16/28.01.2021 г.
На Общински съвет - Монтана
08-01-298/22.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община
Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Монтана.

Решение
№ 353
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

Общински съвет - Монтана
Реши:
1. В чл. 85е от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Монтана се правят следните
изменения и допълнения:
- В ал. 2 точка 3, текстът в скоби „включително Антична и средновековна
крепост Монтана“ се заличава.
- В ал. 2 се добавя нова т. 4: екскурзоводска беседа на български език, в
антична и средновековна крепост „Калето“ - 5 лв.
- Ал. 4 се изменя и допълва по следния начин: Извършване на справка за
наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и
научноспомагателния фонд на музея:
т. 1. за устна справка - 7 лв.;
т. 2 за писмена справка - 10 лв.
- Текстът на ал. 5 да стане: За заверяване на препис и препис-извлечение на
документи от основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
т. 1. за първа страница - 5 лв.;
т. 2. за всяка следваща страница - 2,50 лв.
Досегашният текст „Ксерокопия на документи, съхранявани във фонда на
музея от 0,25 до 5,00 лв. на страница, според значимостта на документа“ се
заличава.
- Ал. 6 се отменя.
- В ал. 8, т. 2 „включващи“ се заменя с „включително“.
- Създава се нова алинея 8а: За издаване на удостоверение за извършена
идентификация на предмети, които по смисъла на Закона за културното
наследство не са културни ценности:
т. 1. машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат
значение за научните изследвания и са без експозиционна стойност:
а) за една монета/ монетовиден предмет - 4 лв.;
б) за група монети/ монетовидни предмети от 2 до 50 броя - по 3 лв. за
всяка монета/ монетовиден предмет;
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в) за група монети/ монетовидни предмети над 50 броя - по 2 лв. за
всяка монета/ монетовиден предмет;
т. 2. машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак
на своите автори или са произведени в големи количества, не
притежават значима културна, научна или художествена стойност и не
са свързани с историческа личност или събитие:
а) за един предмет - 4 лв.;
б) за група предмети от 2 до 50 броя - 3 лв. за всеки предмет;
в) за група предмети над 50 броя - 2 лв. за всеки предмет;
т. 3. произведения на изкуството, собственост на български или чужди
автори, или такива, които не са по-стари от 50 години:
а) за едно произведение - 4 лв.;
б) за група произведения от 2 до 50 броя - по 3 лв. за всяко
произведение;
в) за група произведения над 50 броя - по 2 лв. за всяко произведение;
г) за цикъл/ тираж графични произведения до 50 броя - 10 лв.;
т. 4. антикварни предмети, непредставляващи произведения на
изкуството, които не са по-стари от 100 години:
а) за един предмет - 4 лв.;
б) за група предмети от 2 до 50 броя - по 3 лв. за всеки предмет;
в) за група предмети над 50 броя - по 2 лв. за всеки предмет;
т. 5. остатъчен материал - отпадъчна субстанция, получена вследствие
на човешка дейност, която няма функционално или художествено
предназначение - 10 лв.
- Ал. 11 се отменя.
- Създава се нова ал. 12: На всеки 3 месеца, РИМ - Монтана превежда 50 на
сто от таксите, събрани по ал. 4, ал. 5, ал. 7, ал. 8 и ал. 8а в Национален фонд
„Култура“.
2. Възлага на Директора на РИМ - Монтана изпълнението на горното
решение.

Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:…………………
/Иво Иванов/
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