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 (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,
Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по
т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол
№36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018
г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1,
Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен
съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1,
Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол
№61/27.08.2019 г.)
§ 1. В Глава втора „Местни такси“, в раздел III „Такси за детски ясли, детски
градини, ученически общежития, специализирани институции за предоставяне на социални
услуги, други общински социални услуги“, в чл.29 ал.1 се създава нова точка със следното
съдържание:
„5. Деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020.“
§ 2. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги
предоставяни от Община Бургас, в Раздел I Ползване на пазари, тържища, тротоари,
площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение:
1. В точка 2 «За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за
търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, сергии,
палатки и др. подобни се събира такса на кв.м.» след края на текстовете се добавя нов ред
със забележката:
За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за организирана спортна
дейност на открито, за разполагане на игрища и спортни съоръжения и др. подобни, се
събира такса изчислена с корекционен коефициент – 0.3

2. В точка 6 «За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за
рекламна дейност» се създава нова подточка 6.6.:
6.6.

Реклама върху обезопасителни мрежа и на строителни обекти и обекти в ремонт на кв. м.:
До 50 кв.м.
До 100 кв. м. рекламна площ
До 200 кв. м. рекламна площ
Над 300 кв. м. рекламна площ

5,00
4,00
3,00
1,00

§ 3. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги
предоставяни от Община Бургас, Раздел ІІІ, Технически услуги придобива следната
редакция:
Раздел ІІІ
Технически услуги

2.

Издаване на скици за недвижим имот
-формат А 4
-формат А 3
-комбинирана –дейтваща регулация и кадастрална карта
-комбинирана скица от действащ и недействащи планове
Издаване скица-виза за проучване и проектиране

3.

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

4.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа

1.

50,00
80,00
100,00
250,00
150,00
50% от т.1 и 2
70,00

1

100,00

6.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно
устройство
Издаване на удостоверения за поделяемост на поземлени имоти по чл.19 от ЗУТ

7.

Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

60,00

8.

Издаване на удостоверения и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване,
находящи се в границите на урбанизираните територии
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

400,00

5.

9.

11.

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
- За копия с размер А4 и А3
- За черно-бели копия с размер, по-голям от А3
- За цветни копия с размер, по-голям от А3
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

12.

Издаване на разрешение за строеж

10.

60,00

150,00
2,50/лист
5,00 лв. /кв. м / лист
7,00 лв. /кв. м / лист
60,00

-

За преустройство на обект

100,00

-

За жилищни сгради до 3 етажа

200,00

-

За жилищни сгради над 3 етажа

60,00 / етаж

-

За нежилищни сгради до 2 етажа

-

За нежилищни сгради над 2 етажа

-

За селскостопански и стопански сгради

0,50/кв.м. РЗП, но не помалко от 150,00
0,60/кв.м. РЗП, но не помалко от 200.00
50,00

За инженерна инфраструктура и сградни инсталации
а/до 20 м
б/над 20 м
в/газови сградни инсталации в жил.сгради до 3 ет.
г/газови сгради инсталации в жил.сгради над 3 ет.
д/газови вътрешни инсталации на жилища
е/газови сградни и вътрешни инсталации в нежилищни сгради
Разрешение за строеж за базови станции на мобилни оператори:
а/върху терен /ЖР конструкция/
б/ върху покрив на сграда или наето помещение

100,00
150,00
50,00
100,00
50,00
200,00

1000,00
1000,00
горните такси в троен
размер
100,00

Издаване на акт за узаконяване на строеж
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на
предназначението
Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /Заповед/ със Заповед по чл.154
от ЗУТ/
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане
на срока

100,00
50% от основното
разрешение за строеж
50% от основното
разрешение за строеж

§ 4. В Приложение 4, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставяни от Община Бургас, в Раздел І Административни услуги, в т.17
наименованието на услугата става следното: „Издаване на пропуски за влизане в зоните и
улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства.“
§ 5. В Приложение 4, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставяни от Община Бургас, Раздел III Услуги по ТСУ, кадастър, регулация:
1. В точка 1 цената на услугата - Удостоверение за предвиждания на ТУП/ОУП,
осв.ДДС, се изменя от «150,00 за имот» на «200,00 за имот».
2. Точка 2 придобива следното съдържание:
2.

Одобряване на подробен устройствен план
- До 3 УПИ

осв. ДДС

350,00

- Над 3 УПИ

осв. ДДС

600,00

- За линейни обекти до 1 км

осв. ДДС

500,00

- За линейни обекти от 1 км до 5 км

осв. ДДС

700,00

- За линейни обекти над 5 км

осв. ДДС

1 000,00

2

- Повторно и всяко следващо разглеждане на ПУП и техните изменения след
отразяване на забележки

осв. ДДС

50% от горните цени за първо
разглеждане

3. Точка 3 придобива следното съдържание:
3.

Становище на ЕСУТ на архитектурни и сградни инсталационни проекти
a) Проекти за жилищна сграда

осв. ДДС

0,80 /кв.м.РЗП

б) Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение

осв. ДДС

в) Проекти за преустройства

осв. ДДС

1,20
/кв.м.РЗП
75 % от б.а и б

г) разглеждане на идеен проект:
-за жилищна сграда;
-нежилищни сгради/смесени сгради
д) Повторно разглеждане на идеен проект

осв. ДДС
осв. ДДС

0,50/кв.м. РЗП
0,65/кв.м. РЗП
50% от
първоначалната
такса

4. В точка 4 се променят следните цени на услуги:
а) «-Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти по чл.141 от ЗУТ» от 0,25
на 0,35% от ПСС.
б) В подточка «в) Инвест. проекти на инж. инфраструктура и благоустройство»
от 0,75% на 1,50% от ПСС
в) Подточка д) се редактира така:
д) Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ:
- За 1 обособен самостоятелен обект в сграда
- За 1 сграда
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това
инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

осв. ДДС
1.50 лв./м2
1.00 лв./м2
100.00

г) Създават се нови подточки:
ж) Одобряване на План за управление на строителните отпадъци по чл.156б, ал.1 т.1 от ЗУТ

осв. ДДС

50,00

з) Одобряване на план за безопасност и здраве по чл.156б, ал.1 т.2 от ЗУТ

осв. ДДС

50,00

5. В точка 7 се променя цената на услугата „Отразяване на промени в разписния
списък към кадастрален план, осв.ДДС“ от 10,00 на 30,00.
6. В точка 12 се правят следните изменения:
а)променя се цената на услугата „Издаване констативен протокол и
удостоверение за степен на завършеност на строежа, осв.ДДС“ от 50,00 на 150,00.
б) след първия ред се създава нов със следното съдържание:
Издаване на протокол за съборени сгради/удостоверение

осв. ДДС

50,00

7. В точка 13 „Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на
автомобили превозващи извънгабаритни товари, осв.ДДС“, стойността на последната
подточка „- определяне и издаване на маршрут за движение на товарни автомобили над
3,5т.“ става от 4лв/месец на 5лв/месец
8. Точка 15 се изменя и придобива редакцията:
15.

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и
производствeни отпадъци, строителни и земни маси:
За обекти в ЦГЧ
- направление и извозване
- депониране
За обекти в комплексите, кварталите и землището на гр.Бургас
- направление и извозване
- депониране
За обекти в другите населени места и землищата
- направление и извозване
- депониране
За направление, извозване и депониране на земни маси по договори за общински обекти

осв. ДДС

1,20/тон
1,50/тон
0,70/тон
1,50/тон
0,70/тон
1,50/тон
50% от горните цени

9. В точка 17 се правят следните изменения:
а) в реда «Реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от четвърта категория» след текста се добавя «и
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вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се
засяга конструкцията им ІV категория»
б) заличава се реда:
вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория,с които не се засяга
конструкцията им ІV категория
- за един самостоятелен обект
- за повече от един самостоятелен обект

осв. ДДС
200,00
400,00

в) в следващия ред „Електронни съобщителни мрежи и съоръжения» преди
текста се добавя: «Физическа инфраструктура за разполагане на» и цената на услугата
„- трасе до 100 м., осв. ДДС“ се коригира от 2000,00 на 200,00
г) в реда „Електронни съобщителни мрежи и съоръжения» преди текста се
добавя: «Физическа инфраструктура за разполагане на»
10.
В точка 18 отпада следния текст:
Строежи от трета категория
Жилищни и смесени сгради с високо застрояване
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000
кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители
Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места,съоръженията и
складовете към тях
Сгради
и
съоръжения
на
електрическите
централи,топлоелектрическите
централи,отоплителни централи,инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна
енергия и на възобновяеми енергийни източници до 25 МW

осв. ДДС

1 000,00

осв. ДДС

1 800,00

осв. ДДС

1 300,00

осв. ДДС
2 000,00

Паркове и градини с площ над 1 ха,вкл. Атракционни паркове, паркове за отдих,
зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове,
гробищни паркове
Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на предназначението на
строежите от трета категория

11.
25

осв. ДДС

1 500,00

осв. ДДС

900,00

осв. ДДС

100,00

Създава се нова точка 25 със следното съдържание:
Издадане на разрешение за временно използване на части от тротоари, свободни
обществени площи и улични платна за строителни площадки

§ 6. 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 ХІІ Услуги, предоставяни от училища се правят следните промени:
1. В точка 2. ПГ по туризъм "Проф.Д-р Асен Златаров" и комплекс "Младост":
а) подточка 2.1 придобива следната редакция:
2.1. Квалификационен курс по професия „Техник-технолог в хранително
вкусовата промишленост“
2.1.1. Специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
- 300 часа
група 15 курсисти
група 12 курсисти
група 10 курсисти

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

444.00
555.00
666.00

б) в подточка 2.2 Професия „Хлебар-сладкар” се изменят подточки 2.2.1 и 2.2.2. и
придобиват съдържанието:
2.2.1.Специалност „Производство на сладкарски изделия”
– 300 часа
група 15 курсисти

вкл. ДДС

444.00

група 12 курсисти

вкл. ДДС

555.00

група 10 курсисти

вкл. ДДС

666.00

вкл. ДДС

444.00

2.2.2. Специалност „Производство на хлебни изделия”
– 300 часа
група 15 курсисти
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група 12 курсисти

вкл. ДДС

555.00

група 10 курсисти

вкл. ДДС

666.00

група 15 курсисти

вкл. ДДС

440.00

група 12 курсисти

вкл. ДДС

550.00

група 10 курсисти

вкл. ДДС

659.00

група 15 курсисти

вкл. ДДС

460.00

група 12 курсисти

вкл. ДДС

575.00

група 10 курсисти

вкл. ДДС

690.00

група 15 курсисти

вкл. ДДС

597.00

група 12 курсисти

вкл. ДДС

746.00

група 10 курсисти

вкл. ДДС

896.00

в) подточка 2.3 се изменя така:
2.3.Професия „Сервитьор-барман” по специалност „Обслужване на
заведенията за обществено хранене”
– 300 часа

-

г) в подточка 2.4 Професия „Готвач“:
подточки 2.4.1 и 2.4.2 придобиват редакцията:
2.4.1. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” I
СПК
– 300 часа

2.4.2. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” II
СПК
360 часа

-

-

подточки 2.4.3 и 2.4.4 се отменят, а подточки 2.4.5 и 2.4.6 съответно стават 2.4.3 и
2.4.4.
д) в подточка 2.9 Професия „Ресторантьор”:
подточка 2.9.1 се изменя така:
2.9. 1. Професия „Ресторантьор”
660 часа

-

група 15 курсисти

вкл. ДДС

1046.00

група 12 курсисти

вкл. ДДС

1307.00

група 10 курсисти

вкл. ДДС

1569.00

подточка 2.9.2 се отменя, а подточки 2.9.3, 2.9.4 и 2.9.5 стават 2.9.2, 2.9.3 и 2.9.4
е) подточка 2.14 става със следното съдържание:
2.14 Специалност „Корабен готвач“
– 484 часа
група 15 курсисти

вкл. ДДС

936.00

група 12 курсисти

вкл. ДДС

1170.00

група 10 курсисти

вкл. ДДС

1404.00

2. В точка 3. ПГ по механоелектротехника и електроника-Бургас:
а) в подточка 3.1 цената „8,00 лв./час“ се променя на „10,00 лв./час“
б) в подточка 3.2 цената „12,00/час“ се променя на „15,00 лв./час“
в) в подточка 3.10 стойността „ 670,00“ се променя на „770,00“
г) в подточка 3.11 стойността „ 670,00“ се променя на „770,00“
д) в подточка 3.12 стойността „ 600,00“ се променя на „700,00“
е) в подточка 3.13 стойността „ 150,00“ се променя на „170,00“
ж) в подточка 3.14 стойността „ 155,00“ се променя на „170,00“
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з) създават се нови подточки със следното съдържание:
3.15. Квалификационен курс на обучение след завършено средно
образование
по
професия
„Електротехник”,
специалност
„Електрообзавеждане на производството” и „Електрообзавеждане на
транспортна техника“ ; професия „Техник по транспортна техника”,
специалност „Автотранспортна техника”, специалност „Автомобилна
мехатроника”; професия „ Техник електронна техника“, специалност „
Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „
Техник на компютърни системи“, специалност „ Компютърни мрежи“;
професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“ - първа година
3.16. Квалификационен курс на обучение след завършено средно
образование
по
професия
„Електротехник”,
специалност
„Електрообзавеждане на производството” и „Електрообзавеждане на
транспортна техника“ ; професия „Техник по транспортна техника”,
специалност „Автотранспортна техника”, специалност „Автомобилна
мехатроника”; професия „ Техник електронна техника“, специалност „
Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „
Техник на компютърни системи“, специалност „ Компютърни мрежи“;
професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“ - втора година

вкл. ДДС

700,00

вкл. ДДС

700,00

3. В точка 4. ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас:
а) в подточка 4.1 цената „410“ се променя на „450“
б) в подточка 4.2 цената „1 500“ се променя на „1 760“
в) в подточка 4.3 цената „ 1 630“ се променя на „1 760“
г) в подточка 4.4 цената „1 230“ се променя на „1 560“
д) в подточка 4.5 цената „1 180“ се променя на „1 560“
е) в подточка 4.6 цената „935“ се променя на „950“
4. Създава се нова точка 6 със следното съдържание:
6.

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „ Свети
Никола“
6.1. Курс квалификация за морски лица: “Техника за оцеляване на море;
пожарна безопасност и борба с пожарите;елементарна първа
помощ;лична безопасност и социална отговорност” – цена за 1 курсист
6.2. Курс квалификация за морски лица: “Основна подготовка по морска
безопасност-подновяване“ - цена за 1 курсист
6.3. Курс квалификация за морски лица: “Подготовка на инструктори” цена за 1 курсист
6.4. Курс квалификация за морски лица: “Експлоатация на пристанища и
флота” - цена за 1 курсист
6.5. Курс квалификация за морски лица: “Оценяване, изпитване и
освидетелстване на морски лица” - цена за 1 курсист“ - цена за 1 курсист
6.6. Курс квалификация за морски лица: “Медицински грижи на борда на
кораба” ( Мedical care on board ship ) - цена за 1 курсист
6.7. Курс квалификация за морски лица:“Медицински грижи на борда на
кораба -опреснителен ” - ( medical care on board ship) - цена за 1 курсист
6.8. Курс квалификация за морски лица: “Водач на спасително средство
и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка” - цена за 1
курсист
6.9. Курс квалификация за морски лица: “Водач на спасително средство
и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка опреснителен” - цена за 1 курсист
6.10. Курс квалификация за морски лица: “Умения за оказване на първа
медицинска помощ“ - цена за 1 курсист
6.11. Курс квалификация за морски лица: “Съвременни методи за борба с
пожари по разширена програма“ - цена за 1 курсист
6.12. Курс квалификация за морски лица: “ Борба с пожари по разширена
програма -опреснителен“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

350 лв.

вкл. ДДС

160 лв.

вкл. ДДС

350 лв.

вкл. ДДС

300 лв.

вкл. ДДС

350 лв.

вкл. ДДС

350 лв.

вкл. ДДС

150 лв.

вкл. ДДС

350 лв.

вкл. ДДС

100 лв.

вкл. ДДС

250 лв.

вкл. ДДС

330 лв.

вкл. ДДС

100 лв.
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6.13. Курс квалификация за морски лица: “Подготовка за работа на
нефтен танкер и танкер-химикаловоз” - цена за 1 курсист
6.14.Курс квалификация за морски лица: “Специализирано обучение на
екипажите на пътнически кораби ( вкл. ро-ро пътнически кораби)“ - цена
за 1 курсист
6.15. Курс квалификация за морски лица: “ Елементарни познания по
сигурността на кораба“ - цена за 1 курсист
6.16.Курс квалификация за морски лица:“ Компетентност на морските
лица, изпълняващи задължения, свързани с безопасността на кораба“ цена за 1 курсист
6.17. Курс квалификация за морски лица: “ Познания по опазване на
околната среда“ - цена за 1 курсист
6.18. Курс квалификация за морски лица: “Водач на кораб до 40БТ (по
море)“ - цена за 1 курсист
6.19. Курс квалификация за морски лица: “Водач на кораб до 40БТ
извършващ сезонен превоз на хора до 35 души на борда (по море)“ – за 1
курсист

вкл. ДДС

350 лв.

вкл. ДДС

100 лв.

вкл. ДДС

80 лв.

вкл. ДДС

150 лв.

вкл. ДДС

100 лв.

вкл. ДДС

350 лв.

вкл. ДДС

150 лв.

5. Досегашната точка 6 става точка 7.
§ 7. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел ІII ОП „Спортни
имоти“ се правят следните изменения:
1. Навсякъде в раздела часът „17.00“ се заменя с „18.00“.
2. В точка 1. Спортна зала „Младост“:
а) в подточката „-тренировки“ стойността 20.00/час се заличава, и под нея се добавят
нови редове:
от 7.30 – 18.00 часа
от 18.00 – 22.00 часа

вкл. ДДС
вкл. ДДС

30,00/час
40.00/час

б) променят се цените на следните услуги:
- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС от 30,00/среща става
50,00/среща
- приятелски и контролни мачове, вкл. ДДС, от 20,00/среща става 40,00/среща
- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС, от 60,00/среща става
„100,00/среща
- зала 1 чуждестранни отбори – тренировки, вкл. ДДС, от 50,00/час става 80,00/час
- зала 2 чуждестранни отбори – тренировки, вкл. ДДС, от 30,00/час става 40,00/час
- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ” вкл. ДДС от 30,00 става 40,00/месец
в) в края на точката се добавя забележка:
Отбори – волейбол и хандбал със сключени договори с ОП СИ, завършили в топ три на предходният
състезателен сезон в СуперЛига и А РХГ- за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа

3. В точка 2. Спортна зала Никола Станчев“:
а) след ред „При посещение на залата над 10 часа месечно, вкл. ДДС, отстъпка 20%“,
се добавя нов ред със следното съдържание:
Провеждане на състезания и турнири

вкл. ДДС

40.00 / час

б) в ред „Ученици до 18 години“ се добавя текста „(индивидуални посещения)“
в) в края на точката се добавя забележка:
Отбори – волейбол и хандбал със сключени договори с ОП СИ, завършили в топ три на предходният
състезателен сезон в СуперЛига и А РХГ- за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа

4. В точка 3. „Спортна зала "Б.Брънзов“:
а)в подточката „-тренировки“ стойността 20.00/час се заличава, и под нея се добавят
нови редове:
от 7.30 – 18.00 часа
от 18.00 – 22.00 часа

вкл. ДДС
вкл. ДДС

30,00/час
40.00/час
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б) променят се цените на следните услуги:
- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС от 30,00/среща става
50,00/среща
- приятелски и контролни мачове, вкл. ДДС, от 20,00/среща става 40,00/среща
- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС, от 60,00/среща става
100,00/среща
- чуждестранни отбори – тренировки, вкл. ДДС, от 60,00/час става 80,00/час
- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ” вкл. ДДС от 30,00 става 40,00/месец
в) в края на точката се добавя забележка:
Отбори – волейбол и хандбал със сключени договори с ОП СИ, завършили в топ три на предходният
състезателен сезон в СуперЛига и А РХГ- за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа

5. В точка 4. Спортен комплекс „Изгрев се променя цената на следната услуга:
- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ” вкл. ДДС от 30,00 става 40,00/месец.
6. В точка 5. Тенис кортове – Парк "Езеро", „Васил Левски” след тектовете на точката
се добавят нови услуги:
За сътезатели по тенис на корт към клубове със скючени договори с ОП СИ на възраст – 14 г.,
16г. и 18 г., класирани в ранглистата топ 20 , могат да закупят индивидуална карта с
неограничени посещения валидна за 12 месеца.
Заб. Карта важи за всички тенис кортове, стопанисвани от ОП СИ.
За възрастите – 8 г , 10 г и 12 г. , класирали се в регионално първенство от 1-во до 4-то място от
предходния състезателен сезон , могат да закупят индивидуална карта с неограничени посещения
валидна за 12 месеца.
Заб. Карта важи за всички тенис кортове, стопанисвани от ОП СИ.

вкл. ДДС

50,00
лв./месец

вкл. ДДС

50,00
лв./месец

7. В точка 11. Открит Плувен басейн „Флора”, к-с „Лазур” Морска градина:
а) се променят цените на следните услуги:
- външни спортни клубове
1 коридор
вкл. ДДС
от 20,00 става 30,00/час
цял басейн
вкл. ДДС
от 100,00 става 120,00/час
б) заличава се реда:
- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

40,00/час

8. Отменят се всички текстове на точка 12. Спортна площадка „Елин Пелин“ к-с
„Меден рудник”
9. В точка 14. Спортен комплекс „Славейков“:
а) в ред „Ученици до 18 години – 1-во игрище; 2-ро игрище и игрище волейбол,
баскетбол“ се добавя текста „(индивидуални посещения)“
б) променя се цената на услугата
- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ”, вкл.
ДДС, от 30,00 става 40,00/месец
10. В точка 15. Открит Плувен басейн „Минерални бани“:
а) се променят цените на следните услуги:
- външни спортни клубове
1 коридор
вкл. ДДС
от 15,00 става 20,00/час
цял басейн вкл. ДДС
от 50,00 става 70,00/час
б) заличава се реда:
- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

20,00/час

11. В точка 19. Спортна зала ПМГ, в подточката Плувен басейн, се променят цените
на следните услуги:
- външни спортни клубове
1 коридор
вкл. ДДС
от 15,00 става 20,00/час
цял басейн
вкл. ДДС
от 50,00 става 70,00/час
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12. В точка 20. Закрит плувен басейн к/с «Меден Рудник»:
а) се променят цените на следните услуги:
- външни спортни клубове
1 коридор вкл. ДДС
от 15,00 става 20,00/час
цял басейн вкл. ДДС
от 50,00 става 70,00/час
б) заличава се реда:
- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

40,00/час

13. В точка 21. Плувен басейн “Младежки културен център“ променя се цената на
услугата:
- организирано ползване на коридор за час
за лицензирани клубове вкл. ДДС
от 15,00/час става 20.00/ час
14. В точка 24. Плувен басейн „Славейков“:
а) след ред „ Цена за ползване на басейн 50 м. за Републикански първенства по
плувани спортове и срещи по водна топка (нова, Протокол №60/30.07.2019 г.), вкл. ДДС,
100,00 лв./час, се добавя реда:
За състезатели на бургаски плувни клубове, участващи в националния отбор на РБългария,
могат да закупят индивидуална карта с неограничени посещения валидна за 12 месеца.
Заб. Карта важи за всички плувни басейни, стопанисвани от ОП СИ.

50,00 лв./месец
вкл. ДДС

б) след ред „Цена на неохраняем нощен паркинг,вкл. ДДС, 40,00 лв./месец, се
съдават нови редове със следното съдържание:
Ползване на паркинг до 3 часа
Ползване на паркинг над 3 часа

Безплатно
1,00 лв./час

вкл.ДДС

15. В точка 25. Лодкостоянка „Крайморие”, в подточка 25.1.:
а) третото условие придобива редакцията: „- Да членува в рибарско сдружение
„Крайморие“, „Маринка“ или „Бриз“
б) условие четири се заличава.
§ 8. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел ІV ОП „Транспорт“
се правят следните изменения:
1. В точка 1 подраздел „Закрити паркинги“ се номерира с 1.1, подраздел „Открити
паркинги“ се номерира с 1.2 и се създава нов подраздел, който става точка 1.3 със следното
съдържание:
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

Многоетажни надземи паркинги в жилищни комплекси
месечен абонамент
месечен ВИП абонамент
годишен абонамент
Годишен ВПИ абонамент за една календарна година
Престой до два часа
Престой от над два часа до осмия час
Престой от над осем часа до двадесет и четири часа

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

25,00
50,00
275,00
550,00
безплатно
2,00
5,00

2. В подточка 2.1.2 цената на услугата се изменя от „200,00“ на „250,00“.
3. В подточка 2.2.2. цената на услугата се променя от „250,00“ на „200,00“
4. Наименованието на т.2.3 се изменя така: „2.3 Абонаменти извън зоните.“, а
подточка 2.3.2 се отменя.“
§ 9. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел VІ ОП „Чистота
ЕКО“ се правят изменение в следното, заличава се реда:
Отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.,
Протокол №36/19.12.2017 г.)

осв. ДДС

45,00/тон

и се заменя с текста:
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Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2020г., се определят
на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г.
за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията
и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111
от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.)

осв. ДДС

95.00лв./т

§ 10. В Приложение 7 Размер на базисни наемни цени, промените са:
1.
В Раздел А Жилища, се променят следните цени:
I-ва зона
Централна градска част, к/с”Възраждане”, к/с”Братя Миладинови”,
к/с”Лазур”, без ДДС, от 1,65 става 1,90
ІI-ра зона К/с”Изгрев”, к/с”Славейков”, к/с”Зорница”, без ДДС, от 1,10 става 1,30
III-та зона К/с”Меден рудник”, кв.”Акациите”, кв.”Победа”, без ДДС, от 0,70 става 0,90
IV-та зона Кв.”Крайморие”, кв.”Сарафово”, без ДДС, от 0,70 става 0,90
V-та зона Кв.”Горно Езерово”, кв. ”Лозово”, кв. ”Долно Езерово”, гр. Българово, без ДДС,
от 0,70 става 0,90
2.
В Раздел Б Нежилищни имоти, се променя цената по т.13:
13. Помещения за осъществяване дейността на юридически лица с нестопанска цел в
обществена полза, без ДДС, от 1,50 става 2,00.
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