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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 6 0

на Столичния общински съвет
от 14.09.2017 година
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол
№ 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, (изм. и доп. с
Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32
по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по
Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Наредба за преместваемите обекти,
за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и
за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с
Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение №
64 по Протокол № 6 от 5.02.2008 г. (частично отменено с Решение № 993
от 5.12.2008 г. на АдмС - София- град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от
28.01.2009 г.), доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.
(отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), изм. и
доп. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., поправена с
Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение
№ 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. с Решение № 514 по
Протокол № 18 от 11.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол
№ 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по
Протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с Решение № 632 по Протокол № 23
от 23.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от
18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм .
и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение
№ 735 по Протокол № 53 от 3.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 по
Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм . и доп. с Решение № 26 по Протокол
№ 56 от 28.01.2010 г., Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г.,
изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., Решение № 450 по
Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол
№ 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от
28.06.2012 г., Решение № 508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., Решение
№ 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 4946 от
4.09.2012 г. на АдмС - София-град по адм. д. № 6140/2011 г., потвърдено с

Решение № 2252 от 15.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 14322/2012 г., изм. и
доп. с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение
№ 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. - в сила от 1.08.2013 г., изм. с
Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение
№ 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г. - в сила от 1.01.2014 г., доп. с
Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Наредба
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община - приета с Решение № 717 по Протокол
№ 71 от 6.11.2014 г., в сила от 1.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 3 по
Протокол № 75 от 22.01.2015 г., доп. с Решение № 51 по Протокол № 76 от
12.02.2015 г., изм. и доп. - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015
г., изм. и доп. - Решение № 494 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.,
Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение №
11570 от 3.11.2015 г. на ВАС, VII-мо отд., по адм. дело № 6350/2015 г., с
което се оставя в сила Решение № 1592/13.03.2015 г. на АССГ по адм. дело
№ 9671/2012 г., изм. и доп. - Решение № 250 по Протокол № 11 от
31.03.2016 г., изм. - Решение № 5081 от 15.07.2016 г. на Административен
съд София-град по адм. д. № 8729/2015 г., VII тричленен състав, в сила от
16.08.2016 г., изм. - Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.,
доп. - Решение № 287 по Протокол № 34 от 8.06.2017 г.).
МОТИВИ:
Причини, които налагат приемането:
Разширяване и обогатяване вида и броя на услугите, предоставяни от
Общинските културни институти.
Функциониращите в Общински културен институт Дом на културата
„Красно село", Общински културен институт Дом на културата „Средец",
Общински културен институт Дом на културата „Искър" и Общински
културен институт „Надежда" състави, школи и клубове не формират
приход от цените на предоставяните от тях услуги, поради липса на
нормативна регламентация на цените на тези услуги.
Цели, които се постигат:
Оптимизиране на приходите от услуги, чрез привеждане на цените в
размер отговарящ на действащите пазарни цени към настоящия момент.
Увеличаване броя и вида на предлаганите услуги, задоволяване нуждите на
потребителите, осигуряване възможност за разширяване на културния
календар и реализиране на допълнителни приходи. Реализират се целите,
заложени в културната стратегия на Столична община за подпомагане на
различни възрастови групи в стремежа им към придобиване на качества и
умения в областта на изкуствата.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба:
За прилагането на предлаганите промени в Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от

Столична община, не са необходими финансови и други средства.
Общинските културни институти разполагат с необходимия капацитет.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови,
ако има такива:
Очакването е за пълна събираемост на цените на услугите,
предоставяни от общинските културни институти. С включване на нови
услуги към действащите досега, приходите от собствена дейност на всеки
един от културни институти ще се увеличат. Придобитите качества и
умения в областта на изкуствата от децата, посещаващи школи, ансамбли и
клубове към културните институти са инвестиция в тяхното бъдеще.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община не
противоречат на норми от по-висока йерархия и е разработен в
съответствие с Европейското законодателство.
На основание чл.6, ал.2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси,
чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол
№ 93/23.11.06 г. на Столичен общински съвет, (изм. и доп. с Решение №
1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по Протокол
№ 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от
12.04.2007 г., доп. с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните,
информационни и декоративно- монументални елементи и за рекламната
дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по
Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол №
6 от 5.02.2008 г. (частично отменено с Решение № 993 от 5.12.2008 г. на
АдмС - София-град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от 28.01.2009 г.), доп.
с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение №
378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), изм. и доп. с Решение № 242 по
Протокол № 12 от 15.05.2008 г., поправена с Решение № 307 по Протокол
№ 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение № 378 по Протокол № 16 от
10.07.2008 г., изм. с Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието
прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.,
доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. и доп. с
Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по

Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм . и доп. с Решение № 215 по Протокол
№ 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от
3.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010
г., изм . и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., Решение
№ 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по
Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. - Решение № 712 по Протокол
№ 80 от 20.12.2010 г., Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.,
изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп.
с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 508 по
Протокол № 27 от 11.10.2012 г., Решение № 537 по Протокол № 28 от
25.10.2012 г., изм. с Решение № 4946 от 4.09.2012 г. на АдмС - София-град
по адм. д. № 6140/2011 г., потвърдено с Решение № 2252 от 15.02.2013 г.
на ВАС по адм. д. № 14322/2012 г., изм. и доп. с Решение № 370 по
Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 369 по Протокол № 43
от 18.07.2013 г. - в сила от 1.08.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол
№ 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от
19.12.2013 г. - в сила от 1.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол №
66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Наредба за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и
за рекламната дейност на територията на Столична община - приета с
Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., в сила от 1.03.2015 г.,
изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., доп. с
Решение № 51 по Протокол № 76 от 12.02.2015 г., изм. и доп. - Решение №
202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изм. и доп. - Решение № 494 по
Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 495 по Протокол № 86 от
23.07.2015 г., изм. - Решение № 11570 от 3.11.2015 г. на ВАС, VII-мо отд.,
по адм. дело № 6350/2015 г., с което се оставя в сила Решение №
1592/13.03.2015 г. на АССГ по адм. дело № 9671/2012 г., изм. и доп. Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. - Решение № 5081
от 15.07.2016 г. на Административен съд София-град по адм. д. №
8729/2015 г., VII тричленен състав, в сила от 16.08.2016 г., изм. - Решение
№ 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., доп. - Решение № 287 по
Протокол № 34 от 8.06.2017 г.), както следва:
§ 1. В Приложение № 32 „Услуги, предоставяни от Общински
културен институт „Софийска градска художествена галерия"" от
Приложения към Глава трета се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 добива следната редакция:
„1. Цени на билети за вход:
1.1. за индивидуални посещения на Софийска градска художествена
галерия - на човек:
1.1.1. за деца до 7 години и лица с трайно намалена
работоспособност 50% и над 50% - безплатно;
1.1.2. за ученици, студенти и пенсионери - 2,00 лв.;
1.1.3. за лица над 18г. - 4,00 лв.;

1.1.4. с карта „София" - 2,00 лв.;
1.2. за групови посещения на Софийска градска художествена
галерия:
1.2.1. семеен билет от 3 до 6 лица - 6,00 лв.;
1.2.2. за групи над 8 човека - 50% намаление от цената на
индивидуалния билет;
1.3. комбиниран билет за посещение на Софийска градска
художествена галерия, галерия „Васка Емануилова" и галерия „Дечко
Узунов":
1.3.1. за деца до 7г. и лица с трайно намалена работоспособност 50%
и над 50% - безплатно;
1.3.2. за ученици, пенсионери и студенти - 2,00 лв.;
1.3.3. за лица над 18г. - 6,00 лв.;
1.4. за индивидуални посещения на един от филиалите на ОКИ
„Софийска градска художествена галерия" - галерия „Васка Емануилова"
или галерия „Дечко Узунов" - на човек:
1.4.1. за деца до 7г. и лица с трайно намалена работоспособност 50%
и над 50% - безплатно;
1.4.2. за ученици, пенсионери и студенти - 1,00 лв.;
1.4.3. за лица над 18г. - 2,00 лв.;
1.5. Цена на билет за посещение на изложба в Софийска градска
художествена галерия, съпътствана от музикални изпълнения на:
1.5.1. солов изпълнител - 10,00 лв.;
1.5.2. формация - 5,00 лв."
2. Точка 4 добива нова редакция:
„4. Цени за почасово ползване на помещения:
4.1. за ползване на зала 1 с площ от 390.50 кв.м. - 355,00 лв./час
4.2. за ползване на зала 2 с площ от 254.28 кв.м. - 231,00 лв./час
4.3. за ползване на зала 3 с площ от 394.60 кв.м. - 284,00 лв./час
4.4. при провеждане на образователни събития се заплаща 50% от
цената по т.4.1, т.4.2 и т.4.3."
3. Точка 5 добива нова редакция:
„5. Ползване на обектите, стопанисвани от ОКИ „Софийска градска
художествена галерия" за събития на Столична община, държавни
институции и дарители - безплатно, с разрешение на кмета на Столична
община.".
4. Съществуващата т.6 става т.9, а на нейно място се създава нова т.6
със следното съдържание:
„6. Цени за участие в образователни програми - ателиета,
организирани от ОКИ „Софийска градска художествена галерия":
6.1. за ателие графика - 2,00 лв. на човек;

6.2. за ателие акварел - 5,00 лв. на човек;
6.3. за ателие живопис - 10,00 лв. на човек;
6.4. за ателие скулптура - 15,00 лв. на човек;
6.5. за ателие реставрация - 15,00 лв. на човек;
6.6. Цените по точки 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 са за едно дете за програма
с продължителност 4 часа.
6.7. Цена на образователна програма „Ваканция в ОКИ „Софийска
градска художествена галерия"" - 100 лв. на човек.
6.7.1. Цената по точка 6.7. е за мероприятия по 6 часа на ден в
продължение на 5 дни.
6.8. Цена на образователна програма „История на изкуството в ОКИ
„Софийска градска художествена галерия" - 100 лв. на човек.
6.8.1. Цената по точка 6.8. е за мероприятия по 4 часа на ден за 4
дни."
5. Създава нова точка 7, със следното съдържание:
„7. Цени на членски карти „Приятели на СГХГ", за посещение на
обектите, стопанисвани от ОКИ „Софийска градска художествена
галерия":
7.1. „Бяла карта" - 1500,00 лв. за 1 бр.
7.1.1. В цената по т.7.1 са включени посещения в рамките на една
година на 8 (осем) лица, в т.ч. и притежателят на картата;
7.2. „Синя карта" - 1000,00 лв. за 1 бр.
7.2.1. В цената по т.7.2 са включени посещения в рамките на една
година на 4 (четири) лица, в т.ч. и притежателят на картата;
7.3. „Червена карта" - 500,00 лв. за 1 бр.
7.3.1. В цената по т.7.3 са включени посещения в рамките на една
година на 2 (две) лица, в т.ч. и притежателят на картата;
7.4. „Зелена карта" - 100,00 лв. за 1 бр.
7.4.1. В цената по т.7.4 са включени посещения в рамките на една
година на 1 (едно) лице - притежателят на картата."
6. Създава нова точка 8, със следното съдържание:
„8. Цени за реставрационно-консервационни дейности, изпълнявани
от:
8.1. Реставратор - експертна дейност - 60,00 лв./ час;
8.2. Реставратор - ръководител на екип (колектив) - 40,00 лв./ час;
8.3. Реставратор-асистент (помощник-реставратор; технически
сътрудник) - 20,00 лв./ час."
§ 2. В Приложение № 33 „Услуги, предоставяни от Общински
културен институт Дом на културата „Красно село"" от Приложения към
Глава трета, се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 2.2. думите „Струнен квартет „Димов"" се заменят със
„Струнен квартет „Големинов"".

2. Точка 2.3 добива следната редакция:
„2.3. Цени за участие на Театър „Сириус":
2.3.1. Моноспектакъл - 125.00 лв.;
2.3.2. Спектакъл с 2 артиста - 180.00 лв;
2.3.3. Спектакъл с 3 до 5 артиста - 260.00 лв;
2.3.4. Спектакъл с над 5 артиста - 440.00 лв;
2.3.5. Участие в спектакъл на гост-актьор - 40.00 лв;
2.3.6. Участие в моноспектакъл на гост-актьор - 60.00 лв;
2.3.7. Участие на гост-актьор със специално подготвени нови
произведения - 80,00 лв."
3. Създава нови т.4, т.5 и т.6 със следното съдържание:
„4. Цени на услуги, предоставяни от Детска театрална школа
„Сириус":
4.1. за единично посещение - 6.00 лв.;
4.2. за посещение на месец - 45.00 лв.
5. Цени за почасово ползване на озвучителна техника
5.1. Дистанционен микрофон безжичен HED Audio - HS-102Beige \ Headset Back Electret Condenser - 12.00 лв./час;
5.2. Дистанционен микрофон безжичен HED Audio - WMS-A5/WMSA5PT \ Wireless lavalier microphone - 12.00 лв./час;
5.3. Дистанционен микрофон безжичен XM1800S Set of 3 pcs Vocal
Dynamic Super Cardioid - 15.00 лв./час;
5.4. Тонколона Behringer (комплект) - B1520 pro\Eurolive 800W
2-Way - 14.00 лв./час;
5.5. Стойка за тонколона Proel - FRE300BK\Alum. Speaker stand 12.00 лв./час;
5.6. Тонколона Behringer (комплект) - B1800X pro - 14.00 лв./час;
5.7. Стойка за тонколона Proel - КР210 \ Telescopic ext. speaker supp 10.00 лв./час;
5.8. Устройство за възпроизвеждане на компактдискове Audio Cd.
Recorder Tascam- CD-RW 900SL\ stand- alone -15.00 лв./час;
5.9. Смесителен пулт Yamaha - MG166CX\Mixer 16-CH - 18.00 лв./
час;
5.10. Кутия за поставяне на уреди за озвучаване Road Ready RRM10U\10U slant mixer - rack/10U - 15.00 лв./час;
5.11. Куфар за съхранение и пренасяне на озвучителна техника В&К
Brown - CASE 3 - 15.00 лв./час;
5.12. Процесор Behringer-DCX2496\Digital X-Over/Eq/dynamics/delay
- 15.00 лв./час;
5.13. Усилвател Dynacord - CL 1600 \ power amplifier - 20.00 лв./час;
5.14. Усилвател Dynacord - CL 800 \ 2 ch. Power amplifier 2x400W
-18.00 лв./час;
5.15. Кутия за включване на микрофони - стейдж бокс Proel EBN1604 \Multicore with stage -16.00 лв./час;

5.16. Комплект кабели и конектори за озвучаване - 1 комплект
- 10.00 лв./час;
5.17. Мини озвучителна уредба "Technics" - обслужваща театралната
зала - 15.00 лв./час;
5.18. Усилвател, касетъчен дек, микрофонен усилвател с два
микрофона - обслужващи зала - 15.00 лв./час;
5.19. Шрайб-проектор за мултимедия -15.00 лв./час;
6. Цени за почасово ползване на музикални инструменти:
6.1. Пиано PETROF - 15.00 лв./час;
6.2. Пиано БЕЛАРУСЬ - 10.00 лв./час;
6.3. Роял G. STINGL - 22.00 лв./час;
6.4. Пиано Bosendorfer - 15.00 лв./час;
6.5. Пиано AUGUST FORSTER- 15.00 лв./час;
6.6. Дигитално пиано KAWAI - 37.00 лв./час;
6.7. Пиано NOCTURNO - 10.00 лв./час."
§ 3. В Приложение № 34 „Услуги, предоставяни от Общински
културен институт Дом на културата „Средец"" от Приложения към Глава
трета, се правят следните изменения и допълнения:
1. Съществуващите т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 стават
съответно т.1.1., т.1.2., т.1.3., т.1.4., т.1.5., т.1.6., т.1.7., т.1.8., т.1.9. и т.1.10.
2. Създава нова т.1 със следното съдържание:
„1. Цени за почасово ползване на помещения:"
3. Създава нова т. 2 със следното съдържание:
„2. Цени за посещения на школи и състави при ОКИ ДК „ Средец":
2.1. Клуб по спортни танци „Средец":
2.1.1. единично посещение - 6.00лв.;
2.1.2. на месец -40.00 лв;
2.2. Студио по модерен балет „Киви":
2.2.1. единично посещение - 4.50 лв.;
2.2.2. на месец - 30.00 лв.;
2.3. Танцов ансамбъл „Средец":
2.3.1. единично посещение - 5.00 лв.;
2.3.2. на месец - 15.00 лв.;
2.4. Танцов ансамбъл „Здравец":
2.4.1. единично посещение - 3.00 лв.;
2.4.2. на месец -10.00 лв.;
2.5. Школа по класически балет „Маша Илиева":
2.5.1. единично посещение -7.50 лв.;
2.5.2. на месец -60.00 лв.
2.6. Школа по китара:
2.6.1. единично посещение - 10.00лв.;
2.6.2. на месец - 68.00 лв.
2.7. Вокална студия „Дъга":
2.7.1. единично посещение - 5.00 лв.;

2.7.2. на месец -35.00лв.;
2.8. Театрална студия „Игра":
2.8.1. единично посещение - 8.00 лв.
2.8.2. на месец - 55.00 лв.
2.9. Фест студио „Жар":
2.9.1. единично посещение - 9.00 лв.
2.9.2. на месец - 55.00 лв.
2.10. Клуб по карате, кендо, пантомима „Найа":
2.10.1. единично посещение - 5.00 лв.
2.10.2. на месец - 36.00 лв.
2.11. Детско студио по изобразително изкуство „Палитра":
2.11.1. единично посещение - 4.00 лв.
2.11.2. на месец - 15.00 лв.
2.12. Клуб по фантастика, прогностика, евристика „Иван Ефремов"
2.12.1. на година - 15.00 лв.
2.13. Софийски камерен хор „Васил Арнаудов":
2.13.1. на година -25.00 лв."
§4. В Приложение № 35 „Услуги, предоставяни от Общински
културен институт Дом на културата „Искър"" от Приложения към Глава
трета, се правят следните изменения и допълнения:
1. Допълва т. 1 с нова т. 1.11, със следното съдържание:
„1.11. За ползване на помещение на втори етаж - страничен вход с
площ от 11,4 кв.м - 4,00 лв./ час."
2. Създава нови т. 5, т. 6, и т. 7 със следното съдържание:
„5. Цени за почасово ползване на осветителна и озвучителна техника:
5.1. Осветителна техника в Голяма зала в т.ч. Пулт за управление
EUROLITE DMX SCENE SETTER, ДИМЕРЕН БЛОК DIM610, Прожектор
EUROLITE Theatre spot 650/1000W, кабели и др. - 21,00 лв./час.
5.2. Осветителна техника в Малка зала в т.ч. Пулт за управление
EUROLITE DMX Scan Control 192 controller - 19,00лв./час.
5.3. Дистанционен микрофон безжичен JTS Mh8990 SHURE - 12.00
лв./час;
5.4. Микрофон PG 58 с кабел - 7.00 лв./час;
5.5. Стойка за тонколона на фирмата „Беспеко" - 4.00 лв./час;
5.6. Стойка за микрофон на фирмата „Беспеко"-3.00 лв./час;
5.7. Тонколона на фирмата „YAMAHA" - 24.00 лв./час;
5.8. Дистанционен безжичен микрофон - WMS 40 Pro mini 2 - 12.00
лв./час;
5.9. Микрофон с кабел JTS ТМ 929 - 7.00 лв./час;
5.10. Смесителен пулт SAMSON ХМ 910-900 Watt- 54.00 лв./час;
5.11. Екран за проектор EliteScreen T9UWS1 трипод 99 диагонал 31.50 лв./час;
5.12. Маса за мултимедия НАМА18775 - 12.00 лв./час;
5.13. Диапроектор SONY VPL - ES2 - 42.00 лв./час;

5.14. Пиано БЕЛАРУСЬ - 10.00 лв./час;
5.15. Пиано BLUTHNER - 39.00 лв./час
6. Цени за ползване на ден на фолклорни костюми:
6.1. Фолклорен костюм за възрастен - 10.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.2. Фолклорен костюм за дете - 5.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.3. Калпак - 2.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.4. Косичник - 2.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.5. Коило - 3.00 лв./ден - за 1 бр.
7. Цени за посещения на Фолклорен ансамбъл „Искри":
7.1. единично посещение - 4.00 лв;
7.2. на месец - 32.00 лв."
§5. В Приложение № 36 „Услуги, предоставяни от Общински
културен институт „Надежда"" от Приложения към Глава трета, прави
следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се допълва с нови т. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10, със
следното съдържание:
„1.5. За ползване на помещение № 35, намиращо се на първи етаж, с
вход отвън с площ 17,37 кв.м - 3.20 лв./час;
1.6. За ползване на помещение № 39 - Звукозаписно студио на
втория етаж, с площ 28,68 кв.м, с вход отвън - 6.00 лв./час;
1.7. За ползване на фоайе/галерия/ на втори етаж с площ 31,17 кв.м
- 5.80 лв./час;
1.8. За ползване на учебна зала № 4 на втори етаж с площ 30,75
кв.м - 5.40 лв./час;
1.9. За ползване на учебна зала № 5 на втори етаж с площ 30,75
кв.м - 5.40 лв./час;
1.10. За ползване на учебна зала № 7 на втори етаж с площ 66,56
кв.м - 10.40 лв./час."
2. Отменя точки 2.2, т.2.2.1. и т.2.2.2.
3. Създава нови т.4 и т.5 със следното съдържание:
„4. Цени за почасово ползване на озвучителна техника и на
музикални инструменти:
4.1. Смесителен пулт „Ямаха" MX 5016-CS - 120.00 лв./час;
4.2. Микрофон за саксофон Sennheiser 900Р - 40.00 лв./час;
4.3. Тонколона ЕА 12- 35.00 лв./час;
4.4. Тонколона „Ямаха" - 80.00 лв./час;
4.5. Кабелен микрофон JTS ТК- 350 - 10.00 лв./час;
4.6. Смесител „Ямаха" - 45.00 лв./час;
4.7. Процесор за бас китара COSMGT-10B - 55.00 лв./час;
4.8. Смесителен пулт „Ямаха" ЕМХ - 312sc - 50.00 лв./час;
4.9. Микрофон WHARFEDALE - RIO - 20.00 лв./час;
4.10. Усилвател за слушалки - Powerplay PRO - 8 Behringer - 25.00
лв./час;
4.11. Пиано YAMAHA - 45.00 лв./час;

4.12. Роял KEMBLE - 160.00 лв./час;
4.13. Пиано БЕЛАРУСЬ - 15.00 лв./час;
4.14. Пиано BLUTHNER - 45.00 лв./час;
4.15. Пиано БЕЛАРУСЬ - 20.00 лв./час;
4.16. Пиано PETROF - 35.00 лв./час;
4.17. Дигитално пиано YAMAHA - Clavinova - 50.00 лв./час.
5. Цени за посещения на школи към „Детски център по изкуствата":
5.1. Школа по пиано:
5.1.1. единично посещение - 8.00 лв.;
5.1.2. на месец - 60.00 лв.;
5.2. Школа по цигулка и струнни инструменти:
5.2.1. единично посещение - 8.00 лв.;
5.2.2. на месец - 64.00 лв.;
5.3. Школа за духови и ударни инструменти:
5.3.1. единично посещение - 6.00 лв.;
5.3.2. на месец - 40.00 лв.
5.4. Школа по китара:
5.4.1. единично посещение - 8.00 лв.;
5.4.2. на месец - 60.00 лв.;
5.5. Школа по джаз пеене:
5.5.1. единично посещение - 8.00 лв.
5.5.2. на месец - 60.00 лв.
5.6. Школа по класически балет:
5.6.1. единично посещение - 6.00 лв.;
5.6.2. на месец -40.00 лв;
5.7. Школа по народни танци:
5.7.1. единично посещение - 6.00 лв.;
5.7.2. на месец - 40.00 лв.;
5.8. Езикова школа:
5.8.1 Английски език:
5.8.1.1. единично посещение /групово занимание/ - 6.00 лв.;
5.8.1.2. на месец /групово занимание/ - 45.00 лв.;
5.8.1.3. единично посещение /индивидуални уроци/ - 10.00 лв;
5.8.1.4. на месец /индивидуални уроци/ - 70.00 лв.;
5.8.2. Други чужди езици:
5.8.2.1. единично посещение /групово занимание/ - 7.00 лв.;
5.8.2.2. на месец /групово занимание/ - 48.00 лв.
5.8.2.3. единично посещение /индивидуални уроци/ -10.00 лв;
5.8.2.4. на месец /индивидуални уроци/ - 70.00 лв."
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.09.2017 г., Протокол № 38, точка 7 от дневния ред,

по доклад № СОА16-КИ18-154/9/04.07.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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