СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК
уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение и допълнение на
НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Несебър със следното съдържание:
§ 1. В чл. 65, ал. 1, се допълва и се създават нови т. 3 и т. 4 със следния текст:
Т. 3 За обекти на техническата инфраструктура - линейни обекти се заплаща
такса в размер на 1.50 лв. на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от
5000,00 лв.
Т. 4. За разглеждане на инвестиционен проект по чл.145, ал.5 от ЗУТ се
заплащат такси в размер на 1/3 от таксите по т. 1 и т.2.
§ 2. В чл. 65, ал. 2, се допълва с нови тока 2 и т. 3 със следния текст:
Т. 2 При наличие на обекти с нежилищно предназначение в жилищни сгради, за
площта на обекта, таксата се изчислява по реда на ал. 2, т. 1
Т. 3 За обекти на техническата инфраструктура – външни връзки се заплаща
такса в размер на 1,50 лева на линеен метър1 но не по-малко от 100,00 лева.
§ 3 . Създава чл. 83 със следният текст:
Чл. 83. След предварително съгласуване на техническата възможност, може да
се извършва „бърза услуга“ до три работни дни, като дължимата такса е в двоен размер
от определената за съответната услуга, или „експресна услуга“ за един работен ден
след постъпване на искането в общинска администрация при такса в троен размер.
§ 4 В Чл. 84 се създава нова т. 26 със следния текст:
Т. 26. За издаване на многоезично стандартно удостоверение до друга държава –
членка на ЕС:
а/ за изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00 лева;
б/ за изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 20,00 лева;
§ 5. Чл. 140, ал. 5 се изменя и допълва като следва: след израза „по реда на
чл. 126“ се добавя „или чл. 37, ал. 1, т.1“ от настоящата Наредба.
§ 6. Чл. 143 ал. 1 се променя по следният начин:
Ал. 1 При приемане на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци
гр. Несебър, от лица различни от ОП „БКС”, за транспорт на отпадъка до Регионално
депо Братово се заплаща цена в размер на 30,00 лв.

§ 7. Чл. 143 ал. 2 се променя по следният начин:
Ал. 2 Едновременно със заплащането на цената по ал.1, лицата транспортиращи
смесеният отпадък, с изключение на отпадъка транспортиран от Община Поморие,
заплащат и дължимите обезпечения по чл.60 ал.1 от ЗУО, отчисленията по чл.64 ал.1 от
ЗУО, цената за депониране на смесения отпадък на депо Братово, определена с решение
на Общински съвет – Бургас, както и цената за сепариране на тон смесеният битов
отпадък определена въз основа на проведена обществена поръчка с предмет:
“Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци,
генерирани на територията на община Несебър”
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