На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от
07.11.2019 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Сливен.
Предложенията могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg.
ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен
§ 1. В чл. 55, ал. 2, подраздел Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 придобива следната редакция:
„10. Предоставяне на писмена библиографска информация – на страница –
1,00 лв.“
2. Точка 10.1. се изменя ведно с подточките, както следва:
„10.1. предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания – основна
цена 1,00 лв. и доплащане:
а) за преглеждане на една година от указател на български език-0,10 лв.;
б) за преглеждане на една година от указател на чужди езици-0,20 лв.;
в) за преглеждане на каталог и непериодичен библиографски указател-0,20
лв.;
г) за автентичен изворов материал “Де визу” - за 1 бр. - 0,20 лв.;
д) набиране на библиографски текст за една страница-0,50 лв.“
3. В точка 10.2. се изменя, както следва:
„10.2. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни-на час-1,00 лв.
4. Точка 11, ведно с подточки от 11.1.до 11.4, придобива следното съдържание:
„ 11. Копиране на библиотечен документ /за страница/ - за едно копие:
11.1. На копирна машина (ксерокс):
а/ едностранно - 0,10 лв.;
б/ двустранно - 0,15 лв.;
11.2. На лазарен принтер (за една страница):
а) текст, векторни графики – 0,10 лв.;
б) текст и снимки – 0,20 лв.;
11.3. На цветен мастиленоструен принтер (за една страница):
а) формат А 4 - до 50% запълване на страницата - 0,60 лв., над 50%
запълване на страницата - 1,00 лв.;
б) формат А 3 - до 50 % запълване на страницата - 1,20 лв., над 50%
запълване на страницата - 2,00 лв.;
11.4. Сканиране (на страница):
а/ формат А 4 - 0,50 лв.;
б/ формат А 3 - 1,00 лв.“
5. Точка 12.1. се отменя.
6. Точка 13 се отменя, ведно с букви „а“ и „в“.

7. Точка 14 придобива следното съдържание:
„14. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина – пълен
размер на пощенските разходи.“
8. В точка 18, текстът „(за всички звена на обслужване без Чуждоезиков
център)“ се отменя.
9. Точка 19 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

