О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.01.2020 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 на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в
деловодството на Община Бургас, както и на следните електронни адреси:
pfa_strandja_bourgas@abv.bg (Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ - Бургас),
director@burglib.org (Регионална библиотека "П.К.Яворов").

ПРОЕКТ:
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
приета от Общински съвет – Бургас, както следва:
§1. В Приложение № 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ,
свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас,
в Раздел VІІ - Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“, в ред „участие на
изпълнител с вкл. ДДС числото 30 се заменя с числото 35;
§2. В Приложение № 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ,
свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас,
в Раздел VІІ - Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ подточката „Входни
билети“ се изменя и допълва, като след числото 15,00 се добавят числата: 20, 30, 40 и 50
и разпоредбата придобива следното съдържание:
Входни билети
- за възрастни

вкл. ДДС

8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
30,00
40,00
50,00

§3. В Приложение № 3 на Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги
предоставяни от Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас се създава нов Раздел
VII – Регионална библиотека „П. К. Яворов” със следното съдържание:
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Писмени тематични библиографски справки
/ползване на първични библиографски източници,
Външни мрежови ресурси и Бази данни/:
 до 5 г. назад във времето
 до 10 г. назад във времето
 за период по-голям от 10 години (по
договаряне, но не по-малко от 40.00 лв.)
 използване на готова справка
Писмени библиографски и фактографски справки:
 За прегледан информационен източник на
български език
 За прегледан информационен източник на
чужд език
 Чрез преглеждане Де Визу (De Visu) на
Държавен вестник /книговезко тяло/

без ДДС
без ДДС
без ДДС

20.00 лв
30.00 лв.
40.00 лв.

без ДДС

3.00 лв.

без ДДС

1.00 лв.

без ДДС

1.50 лв.

без ДДС
6.00 лв.
/като
половината
от сумата се
заплаща
предварител
но/

Забележка: При заявка за писмена справка се внася
депозит - 25 % от стойността на избраната справка,
който се приспада при цялостното оценяване на
справката.
Срок на изпълнение на заявката - 1 месец.
За бързи услуги /1 седмица/ заплащането се
завишава с 25 %.
Ретроспекивни библиографски издирвания до 1965
г.

без ДДС

1. 50 лв. / бр.

без ДДС
без ДДС
без ДДС
без ДДС

10.50 лв.
0. 50 лв.
0. 50 лв.
3. 00 лв.

За достъп до външни мрежови ресурси и бази
данни с информационно търсене в локална
автоматизирана система, онлайн база данни или база
данни върху електронен носител и предоставяне на
библиографска/ пълнотекстова справка:





за 1 час
за намерено заглавие на български език
за намерено заглавие на чужд език
за една статия с пълен текст

Копиране на библиотечни документи
 предоставяне на копия на ръкописи и архивни
материали
 предоставяне на копие на произведения на
културата, създадени до края на XIX век
Копирни услуги:
 черно-бяло формат А4
 черно-бяло формат А3
 цветно копие формат А4

3.00 лв./ стр.
3.00 лв./ стр.

без ДДС
без ДДС
без ДДС
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0.10 лв./ стр.
0.16 лв./ стр.
1.40 лв./ стр.

 цветно копие формат А3

без ДДС

2.80 лв./ стр.

без ДДС
без ДДС
без ДДС

2.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.

Компютърни услуги
 Разпечатка на принтер А4

без ДДС

 Разпечатка на принтер А3

без ДДС

0. 20 лв./
стр.
0. 30 лв./
стр.

Сканиране от библиотечен документ
 Формат А4

без ДДС

Копиране /прехвърляне/ на информация върху:
 CD
 Запис от видеокасети
 Запис от грамофонна плоча, аудиокасета, CD,
DVD

 Формат А3 - А1, 300 dpi, формат jpg, без
обработка
 Обработка на файл

без ДДС

0. 20 лв./
стр.
1.00 лв./ стр.

без ДДС

1.00 лв./ стр.

Набиране и обработка на текст от библиотечен
сътрудник

без ДДС

1. 00 лв./
стр.

3D принтиране

без ДДС

0.37 лв./
грам

§4. В Приложение № 5 на Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас
към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Бургас, Раздел ІХ – Регионална библиотека „П. К. Яворов”
се изменя и придобива следния вид:
Издаване на потребителска/ читателска карта:
 За 12 месеца
 деца до 7 г.
 деца от 7 до 14 г.
 ученици, студенти, пенсионери
За 1 седмица за Читалните на РБ „П. К. Яворов”
Еднодневна карта за Читалните на РБ „П. К. Яворов”
Ползване на Зала за мероприятия/ за провеждане
на събитие
Забележка: В събота и неделя се заплаща
договорената цена, увеличена с 20 на сто.
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без ДДС
без ДДС
без ДДС
без ДДС
без ДДС
без ДДС

5.00 лв.
безплатно
1.50 лв.
2.00 лв.
1.50 лв.
1.00 лв.

вкл. ДДС

минимум
50.00 лв. /
събитие

