ПРОЕКТ !
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г.,
изм.
и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от
07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г.)
§ 1. чл. 46 се изменя, както следва:
(1) Услуги, предоставяни от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“
1. За ползване на тенис маса в зала „Диана“ – 1.00 лв. на човек на час, или 25.00 лв.
месечен абонамент. За деца до 14 г. – безплатно;
2. За ползване на баскетболна зала на Градски стадион – 1.00 лв. на човек на час;
3. За ползване на баскетболна зала в зала „Диана“ за спортни игри – 30.00 лв. на час;
4. За ползване на зала за борба, бокс, ОФП, джудо, карате, кикбокс, вдигане на тежести
на Градски стадион – 1.00 лв. на човек на час;
5. За ползване на зала за борба, бокс, ОФП, джудо, карате, кикбокс, вдигане на тежести в
зала „Диана“ – 1.00 лв. на човек на час;
6. За ползване на зала за спортна стрелба в зала „Диана“ – 10.00 лв. на час;
7. За ползване на залата за акробатика и скокове на батут в зала „Диана“ – 30.00 лв. на
час;
8. За ползване на писта за бягане на Градски стадион - 1.00 лв. на човек на час;
9. За ползване на Футболно игрище на Градски стадион за контролни и официални срещи
– 150.00 лв. на среща.
10. За ползване на Футболно игрище на спортен комплекс „Г. Дражев“ – 30.00 лв. на
час.
11. Ползване на стена за скално катерене – 5.00 лв. на човек на час;
12. Спортен риболов с използване на до 2 въдици - 10.00 лв. на ден. За жени и деца до
14 г. – 5.00 лв. на ден;
13. Ловна стрелба на ловно стрелбище със собствени патрони, 25 изстрела „Скиит“ или
„Трап“ – 8.00 лв. на час.
14. Ползване на баня - 1.00 лв. на човек на час;
15. Ползване на сауна – 12.00 лв. на човек на ден;
16. Игра в шах клуб - 1.00 лв. на човек на час. За деца до 14 г.-безплатно;
17. За ползване на заседателна зала в спортна зала „Диана“ – 30.00 лв. на час;
18. За ползване на спортна зала „Диана“ за мероприятия и концерти:
- летен сезон – 600 лв. до 4 часа и по 70 лв. за всеки следващ час;
- зимен сезон – 700 лв. до 4 часа и по 70 лв. за всеки следващ час за залата и 120
лв. на час за отопление;
- за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община
Ямбол – 60.00 лв. на час.
- при които община Ямбол е съорганизатор – безплатно.
19. Косене на тревни площи, събиране и извозване на окосената трева – 46.62 лв. за дка.
20. Отсичане на дървета с ползване на вишка и всички операции – 96.43 лв. за 1 бр.
дърво.
21. Оформяне на корони на дървета с вишка и всички операции– 75.70 лв. за 1 бр. дърво.
(2) Посочените цени на услуги по ал.1 са крайни за ползвателите.
§ 2. Създава се нов чл. 45б със следния текст: „За съхранение на ППС с животинска тяга
в обект собственост на община Ямбол се заплаща цена от 5 лева на ден.“.
Заключителни разпоредби
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§ 3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….
§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й
в местно печатно издание.
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