На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за
нормативните актове в предвид бързина и ефективност при приемане и прилагане на
мерките за подпомагане на лицата, извършващи дейности и услуги в областите
търговия и туризъм, както и предвид началото на летния туристически сезон 2020г.,
свързано с необходимост от организация по прилагането им, в срок от 14 дни от
публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Портала за
обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно
представения Проект на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Несебър. Предложенията могат да
бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на
граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна
поща: ttodorova@nesebar.bg.
Проект!

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Несебър

§ 1. В чл.45 се създава нова ал.2 както следва :
/2/ За осъществяване на атракционна дейност „транспорт до Аквапарк“ или
„Джип – Сафари“ се заплаща такса за 1 бр. МПС в размер на 60 лв. на месец.
§ 2. Текстът на чл.46 се изменя както следва :
За продажба на стоки в организиран тематичен базар, общинска собственост се
заплаща месечна такса в размер на 40лв. или за период от една година в размер на
300лв. за един павилион.
§ 3. В Чл.65 се създава нова ал.3 както следва :
/3/ За разглеждане от ОбЕСУТ и съгласуване на проекти за изменения в одобрения
инвестиционен проект, поради промяна на инвестиционните намерения след издаване
на разрешението за строеж, се заплащат такси в размер на ½ от определената с ал.1.“

§ 4. В чл.67, ал.1 се добавя нова т.2 както следва :
т.2 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.“
§ 5. В чл.67 се създават нови алинеи 5 и 6 както следва :

(5) За одобряване на проекти за изменения в одобрения инвестиционен проект, поради
промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж, се
заплащат такси в размер на ½ от определената с ал.1
(6) За одобряване на инвестиционни проекти за преустройства се заплащат таксите по
чл.67, ал.1.
§ 6. Текстът на чл.76 се изменя и допълва както следва :
За издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения, се заплаща
такса в размер, според вида на съоръжението:
1. преместваемо (несвързано с терена) – 30,00 лв. за рекламни съоръжения с
рекламна площ до 2 кв.м.;
2. преместваемо (несвързано с терена) – 50,00 лв. за рекламни съоръжения с
рекламна площ от 2 кв.м. до 4 кв.м.;
3. свързано с терена с рекламна площ до 4 кв.м. – 100,00 лв.
4. свързано с терена с рекламна площ над 4 кв.м. – 150,00 лв.
§ 7. Текстът на чл. 77 се изменя както следва :
За разглеждане от Комисия по рекламата на молба за разполагане на рекламни
съоръжения по реда на Наредба №10 на Общински съвет - Несебър се заплаща такса в
размер, според вида на съоръжението:
1.Рекламно съоръжение с рекламна площ до 2 кв.м. – 30,00 лв. на съоръжение.
2.Рекламно съоръжение с рекламна площ от 2 до 4 кв.м. – 50,00 лв. на
съоръжение.
3.Рекламно съоръжение с рекламна площ над 4 кв.м. – 80,00 лв. на съоръжение.“
§ 8. Създава се нов чл.111А както следва :
За утвърждаване на маршрут за движение на превозни средства за клиенти на
атракциони „Аквапарк“ и „Джип – Сафари“ за срок от 1 година се заплаща
такса в размер на 200 лв.

§ 9. Създава се нов чл.128 А както следва :
Размерът на цените на услуги по чл.125 – чл.128 е дължим за активния
туристически сезон, като за активен сезон се счита периодът от 1 юли до 31 август на
съответната година. През останалият период работещите обекти заплащат 55% от
размера на съответната цена на услуга за кв.м., а неработещите през същия период 2%.
§ 10. В чл.129 т.6 накрая се добавя ново изречение както следва:

За ползване на фоайето за повече от един ден цената е 200лв. за първия ден, а за
всеки следващ по 100лв на ден.
§ 11. Създава се нова т.8 в чл.129 както следва :
За ползване на зала - Салон за книги в Културен център „Артиум“, гр.Несебър се
заплаща цена на услуга в размер на 80,00 лв. на час, а след първия час по 40,00 лв.на
час.“
§ 12. В чл.133 се създава нова т.6 както следва :“
За ползване на пластмасови столове при наемане на „сцена на открито“ , за едно
мероприятие – 1лв за брой.
§ 13. Създава се нов чл.144 както следва :
За връчване на съобщения по реда на ГПК от общината или кметствата, по
искане на ЧСИ се заплаща цена в размер на 10 лв.
§14. Заглавието „ Допълнителна разпоредба “ се променя на Допълнителни
разпоредби и създава нов § 2 , § 3 и §4, както следва:
§ 2 „ Намалява с 50 % размерът на таксите определени в чл. 36, чл. 37,
чл.41, чл.45 и размерът на цените на услугите, определени в чл.108, чл.108А,
чл.122, чл.125, чл.126, чл.127 от Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Несебър, за периода от 01.06 2020г. до края на 2020г.
§ 3 : Таксите за ползване на детски ясли и детски градини, предвидени в чл.50,
ал.2, т.1.1, т.2.1 и ал.4 на същия член от наредбата не се заплащат при неприсъствие
в детското заведение за периода от 01.06.2020г до 01.09.2020г.
§ 4: „ В текстът на наредбата навсякъде изразът „ отдел Търговия“ се заменя с
„ Дейност „Търговия на открито и РИЕ.““
§15 .В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §6 както следва :
„Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Несебър, приета с решение № .............../2020г.протокол № влиза в сила от датата
на приемането й.
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