МОТИВИ И ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА ЗА ПРИЕМАНЕ РАЗМЕРА НА
ТАКСИТЕ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Във връзка с изготвен проект на изцяло нова Наредба № 11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър,
представяме финансова обосновка и становище относно приемане на размера на таксите
и цени на услуги, като голяма част от съществуващите до момента с приетата от ОбС
Несебър Наредба № 11 от 2008г, многократно променяна до момента се запазват. За
малка част, предложението е за завишаване, тъй като от 2008-2013г са настъпили
промени и и са повишени разходите по предоставянето на услугите на местни такси,
приети с Наредба № 11, което може да се провери от направените редакции на Наредбата
през годините, за друга – законовата рамка е променена, което налага тяхната отмяна или
промяна в начина на формиране.
В настоящата обосновка се обхванати таксите и цени на услуги, предоставяни от
Община Несебър, следвайки последователността на представения проект на Наредба.
1. ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
/от чл. 16 до чл. 27 вкл. от Проекта на Наредба № 11/
Самата наредба не определя размер на таксата, която се заплаща за услугите по
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване
в населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка до 30.10. на
предходната година. За 2017г и предходните, събираната ТБО не покрива на 100%
разходите за съдове за съхраняване на битовите отпадъци, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Като цяло предстои
промяна в законодателството в тази област по отношение начина на формиране на
таксата, като за пореден път срока е удължен до 01.01.2020г.
Единствено е добавена ал. (2) към чл. 27 от проекта на Наредба № 11, а именно
„Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел,
несвързана с пряката им богослужебна дейност“, като това е съобразено с измененията
на чл. 71а от ЗМДТ от 2016г.
2. ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ,
ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
/от чл. 28 до чл. 49 вкл. от Проекта на Наредба № 11/
Таксата се заплаща за ползване на тротоари; площади; улични платна; места, върху
които са организирани пазари (открити и закрити); тържища; панаири; както и терени с
друго предназначение, които са общинска собственост.
Видно от изготвения проект на Наредба, предложението е да се запазят
действащите и към момента такси по този раздел с Наредба № 11 на ОбС Несебър.

Община Несебър осъществява организацията и контрола по извършваната търговия на
открито чрез отдел „Търговия“ и отдел „Контролен блок“ на територията основно на гр.
Несебър, к.к. Слънчев бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда. За останалите селища на
територията на община Несебър, ползването на тротоари; площади, улични платна;
места, върху които са организирани пазари, които са общинска собственост е значително
по-ограничено и инцидентно. Горното обуславя и разделението на цените за кв. м. заета
площ по райони – три района, съответно: /гр.Несебър и КК Слънчев бряг; гр.Обзор,
гр.Свети Влас и с.Равда и останалите селища на територията на Общината/, тъй като
безспорно и разходите по обслужване на тази дейност са различни. В отдел „Търговия“
са назначени 9 бр. служителя, в отдел „Контролен блок“ са назначени 13 служителя, като
последните контролират спазването и на други наредби на ОбС Несебър. За 2016г от
Община Несебър са издадени 537 бр. разрешения на открито, по които са постъпили
438755 лв, а за 2017г 516 бр. по които са постъпили 452 157лв., т.е. разрешителните като
цяло са сравнително с постоянен характер като брой и като приходи. Освен тези суми от
такси за ползване на пазари, тротоари, улични платна и терени с друго предназначение
постъпват около 150 хил. лв от такси на ден, като по бюджета на общината за 2017г
приходите, постъпили по бюджета на Община Несебър от таксите, детайлно изброени
по-горе са в размер на 633 998лв. Събраните такси като цяло покриват издръжката на
дейността, като годишно около 118 000 лв, са за ФРЗ и осигурителни плащания /90 000
лв са за отдел „Търговия“ /88 % от фонда, в предвид това, че отдела организира и
сключването на договори за поставяне и наем на РИЕ по които приходите са 12 % от
общо събираните от отдела/ и 28 000 лв са за ФРЗ и осигурителни плащания за отдел
„КБ“- 20 % от фонда/, над 300 000лв са предвидените и реално извършвани разходи за
поддръжка на инфраструктурата /тротоарни настилки/ по капиталовата програма на
Общината, част от уличното осветление, заплащано от общината е във вр. и с тази
дейност – около 50 000 лв процентно разпределени годишно, както и основен разход е
сметопочистването и сметоизвозването на отпадъка от тези места от ОП „БКСО“
Несебър /тъй като в повечето случаи търговците реално нямат имот, т.е. не са данъчно
задължени лица по ЗМДТ по отношение на ДНИ и ТБО/ и съответно разхода се поема от
общината, както и около 50 000лв разходи годишно за издръжка на дейността по
отношение поддръжка на ПП, закупуване на канцеларски материали и консумативи и др.
активи, ток и вода в офисите и други.
3. ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ
КУХНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ЗА ДЕЙНОСТИ ПО
ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
ИЗВЪН ФИНАНСИРАНОТО ОТ ДЪРЖАВАТА
/от чл. 50 до чл. 57 вкл. от Проекта на Наредба № 11/
В този раздел предлагаме съществени изменения по отношение таксите, за
ползване на детски градини. В досега действащата Наредба:
„Ал. 1 За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците
дължат постоянни и диференцирани месечни такси:
Ал. 2 Размерът на таксите по ал. 1 се определя, както следва:
1. За гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда:
- постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 20,00лв;
- диференцирана такса за присъствен ден – 0,50 лв на ден;
2. За останалите селища на територията на общината:
постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 10,00лв;
- диференцирана такса за присъствен ден – 0,50 лв на ден“.

С Проекта на Наредба № 11 предлагаме:
„Чл.50 (1) За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или
настойниците дължат постоянни и диференцирани месечни такси.
(2) Размерът на таксите по ал. 1 се определя, както следва:
1.
За гр. Несебър, КК Слънчев бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда:
– месечна такса – 20,00лв;
– такса за храноден – 1,50 лв на ден;
2.
За останалите селища на територията на общината:
месечна такса– 10,00лв;
– такса за храноден – 1,00 лв на ден;
(3) За децата, посещаващи целодневни подготвителни групи не се дължи месечна
такса по ал.2, т. 1.1. и ал. 2, т. 2.1.
(4) За посещение на целодневна подготвителна група за деца, придобили
удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас
през текущата календарна година, за периода 01.06 - 31.08 се дължи месечна такса в
размер на 100лв.“
Останалите алинеи касаят облекчения, които и до сега са съществували.
Мотиви и финансова обосновка:
Видно от отчета на бюджета на община Несебър за 2017г, общо 1 228 бр. деца
посещават ДГ и яслени групи на територията на общината, като разходите за издръжката
им са общо 4 803 хил. лв /в т.ч. 2 501 хил. лв. Държавни дейности, а разликата – 2 302
хил.лв е финансирана от местни дейности и дофинансиране от общинския бюджет/,
което е 156 лв реална месечна издръжка на дете, без да се имат в предвид финансирането
от ДБ. Само разходите за хранителни продукти /без разходите за приготвяне на храната/
възлизат на 500 хил.лв, или около 35,00 лв на дете/месец. Събраните приходи от такси за
същия период са 315 хил. лв, или 6,5 % от разходите. В действителност в случая става
въпрос за социална дейност на общината, поради което и новите предложени цени няма
да покрият напълно дори и само разходите за храна /1,50 х 20/ = 30 лв на месец за гр.
Несебър, КК Слънчев бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда и съответно /1,00 х 20/ =
20 лв на месец, или 75 % от разходите за храна за останалите селища на територията на
общината, но следва да се отчете социалния ефект в тези населени места /демографски
проблеми, липса на работни места и др. социални мотиви, каквито именно са били взети
предвид и при определяне размера на месечната такса за посещение – ½ от тази за гр.
Несебър, КК Слънчев бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда. Предложената месечна
такса запазва досегашните си размери, като същата не цели възстановяване на разходи, а
по-скоро има контролен ефект, тъй като задължава родителите да не записват деца в ДГ,
а в същото време децата да не посещават ДГ с месеци. Предложението е мотивирано и в
резултат на постъпили докладни записки от директори на ДГ на територията на Община
Несебр, които предлагат таксата за храноден да бъде увеличена на 2,00лв на ден /реална
стойност за храна на ден/.
Други съществени промяни в предложението са предложените ал. 3 и ал. 4 на чл.
50, което е продикувано от чл. 9, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищно
образование – «Задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и
в общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците» и чл. 228,
ал. 2 от същия «Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не
се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължителното предучилищно
образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от
държавата». В същото време след 01.06. образованието не е задължително, но в периода
до 31.08. децата продължават да посещават детските заведения, което предполага

назначаване на заместници на учители и др. персонал, вместо ползване на редовните
годишни платени отпуски на персонала и сливане на групи. Видно от предложения
размер от 100 лв на месец дори и тази такса няма да покрие реалния разход от 156,00лв.,
такава такса е приета вече и в съседни на Община Несебър общини /Бургас и др./. По
отношение на депозитната такса- чл. 51, предлагам размера да бъде 40,00 лв, което е
около една пълна масачна такса /постоянна и за храноден при пълен месец/. Същата се
възстановява на родителите / настойниците при окончателното напускане на детската
градина или детската ясла и издължаване на всички задължения от такси по предходния
член, като е съобразена и с направеното предложение от директори на ДГ.
По отношение таксите, събирани от Детска млечна кухня - Чл.52 от Проекта на
Наредба е предложено «За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10
месеца, до навършване на 3 годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/,
заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в размер на 4,00 лева. За
ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10 месеца, до навършване на 3
годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/ на деца, на които поне
единия от тях е с постоянен адрес на територията на Община Несебър, заплащат такса за
един купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, в
размер на 2,00 лв. В действащата към момента Наредба № 11, определените такси са
били съответно 3,00 лв и 1,50 лв, като същите са приети от 2013г и непроменяни до
момента.
Видно от отчета на директора на ДМК Несебър, в т.ч. ДМК гр. Обзор, разходите за
издръжка на ДМК по бюджета на Община Несебър са в размер на 155 хил. лв, а
приходите от продадени купони – 43хил. лв /покриват 27 % от разходите/, като поголямата част от тях – 12 500бр. са по преференциални цени и само 140 бр. от по 3,00лв.
От 2013г безспорно цените на хранителни продукти, материали и консумативи и
външни услуги са увеличени значително, но не е предлагано повишаване на таксите.
Реално стойността на 1 купон възлиза на 4,47лв, като само стойността на хранителните
продукти са 1,50лв от тази цена. В предвид горното е изготвено и настоящото
предложение, като с него реално ще се възстановят около 40 % от разходите за издръжка
на ДМК.
По отношение таксите, събирани от Домашен социален патронаж, по същество
предложението не се различава от досега действащата Наредба – «месечна такса в
размер на 40% от личния доход на лицето, но не повече от реалната издръжка на едно
лице», като реалната издръжка включва разходите за храна, перилни и хигиенни
материали, транспортни разходи за разнасяне на храната в рамките на населеното място,
както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода,
канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията
и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително
случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност. За
2017г са начислени 107 300лв такси за ДСП, внесените суми по бюджета на общината са
106 300лв, като разликата от 1000лв е била за сметка на общинския бюджет за лицата с
най-ниски доходи. Освен тези разходи около 5000лв са средствата които се поемат от
общинския бюджет за транспортни разходи от гр. Несебър до съответното населено
място. Единствено като промяна спрямо досегашните текстове на Наредба № 11 е
предложението за поемане и на 50% от стойността за кофички и кутии за еднократна
употреба от общинския бюджет, което като в абсолютна сума ще доведе до завишаване
разходите с още 10 000лв за година.

С Проекта на Наредба № 11 отново предлагаме лицата, ползващи социалните
услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция да не заплащат такси,
което е в правомощията на ОбС Несебър /чл. 55 от проекта/.
По отношение таксите за ползване на услугите на Обединена общинска школа по
изкуствата гр. Несебър, предлагам да се заплащат и до сега събираните месечни такси :
– за групите от музикалната школа /индивидуално обучение/ – 15,00 лв;
– за всички останали групи /съгл. Правилника за дейността на ООШИ/ – 10,00лв.
Когато две деца от едно семейство посещават класовете по ал.1 таксата за второто
дете се заплаща с 50 на сто намаление. Лицата до 16 год.възраст, ползващи услугите на
Центъра за социална рехабилитация и интеграция, посещават класовете към ООШ
безплатно. /чл. 57 от Проекта/
В школата годишно преминават около 200 деца, формиращи различен по брой
групи /от 14 до 16/, разделени по възрастов признак и по вид изкуство. Във всяка
формирана група децата са от 5 до 28, което е в съответствие с утвърдения Правилник за
устройството и дейността на школата /минимален брой деца в група – 5/. През 2017г по
бюджета на Община Несебър са събрани 14 хиляди лв такси от лица, посещаващи
школите към ООШ Несебър, което покрива 5 % от издръжката на ООШ Несебър 293 хил. лв, изцяло местна дейност. Среденият разход за 1 обучавано дете за ООШ
Несебър е около 800 лв. годишно, т.е. за покриване пълната себестойност на услугата
месечната такса би била 65,00лв. Независимо от ниския % на възвращаемост на
разходите, считаме, че не следва да се завишават същите, тъй като разхода е изцяло в
интерес на местната общност – организиране на свободното време на учащите се и
придобиване на допълнителни знания и умения.
4. ТАКСИ, СЪБИРАНИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩА ПОДКРЕПА ПО СМИСЪЛА
НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО
НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОТ
ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
/чл. 58 от Проекта на Наредба № 11/
Единствения Център за подкрепа за личностно развитие на територията на Община
Несебър е Общински детски комплекс гр.Несебър, който е звено от общинската
образователна система в Общината, специализирано за извънучилищна дейност в
областта на науката, изкуството и спорта в свободната време на децата.
По отношение на тези такси, също предлагам да се заплащат и до сега събираните
месечни такси :

За посещаване на група към Център за подкрепа за личностно развитие
Общински детски комплекс гр.Несебър от художествено - творческо направление,
съгласно Списък – образец № 1а на ЦПЛР ОДК гр. Несебър, се заплаща 15,00 лв.
месечна такса. Лицата, посещаващи групи към ЦПЛР- Несебър от научно-познавателно,
хуманитарно и приложно – техническо направление, съгласно Списък – образец № 1а на
ЦПЛР ОДК гр. Несебър, не заплащат такси.

Лицата до 18 годишна възраст, ползващи услугите на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция или са освидетелствани и имат специална образователна
потребност /СОП/, посещават групите по ал.1 безплатно.


Когато две или повече деца от едно семейство посещават платените групи,
таксата за второто и следващите деца се заплаща с 50 на сто намаление.
През 2017г по бюджета на Община Несебър са събрани 8 422,50 лв такси от лица,
посещаващи школите към ЦПЛР ОДК гр. Несебър, което покрива 4 % от издръжката на
ЦПЛР ОДК гр. Несебър - 223 хил. лв. Среденият разход за 1 обучавано дете за ОДК
Несебър е около 400 лв. годишно /на база отчетени разходи по бюджета на ОДК и брой
деца, посещаващи кръжоците/, т.е. за покриване пълната себестойност на услугата
месечната такса би била 35,00лв.
Независимо от ниския % на възвращаемост на разходите, считаме, че не следва да
се завишават същите, тъй като разхода е изцяло в интерес на местната общност –
организиране на свободното време на учащите се и придобиване на допълнителни
знания и умения.
5. ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ /УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА/
/от чл. 60 до чл. 83 вкл. от Проекта на Наредба № 11/
Повече от таксите, събирани от отдел «Устройство на територията» по досега
действащата Наредба № 11 на ОбС Несебър са в сила от 15.10.2013г и не са променяни
до момента, независимо от промените в нормативната база и по отношение цената – в
разходите за формирането и. Горното наложи по-детаелен анализ и преразглреждане на
действащите до момента такси /чл. 68- 94 от досега действащата Наредба № 11/.
По проекта:
Чл.63 (1) За издаване на виза за имот:
1. с площ до 500 кв. м. – 50,00 лв.;
2. с площ до 1000 кв. м. – 80,00 лв.;
3. с площ над 1000 кв. м. – 100,00 лв.
/бивш чл. 71, ал. 4, т. 1-3 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на
таксата/
(2) за издаване и заверяване на документи по време на строителството – 70,00 лв. /бивш чл.
91, ал. 5 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/
(3) за издаване на удостоверение за идентичност на имоти – 70,00 лв.
/бивш чл. 91, ал. 1 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/
(4) за издаване на описателно удостоверение – 70,00 лв.
/бивш чл. 91, ал. 1 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/
(5) за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията –
70,00 лв.
/бивш чл. 91, ал. 1 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/
(6) за издаване на протокол по чл.181 от ЗУТ – 70,00 лв.
/бивш чл. 91, ал. 1 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/
(7) за издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР за линейни обекти или такива,
представляващи елементи на специализиран кадастър – 70,00 лв.
/редакция на бивш чл. 91, ал. 3 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на
таксата/
(8) за извадка от кадастрален или регулационен план – 50,00 лв. /нова такса/
(9) за издаване на скица по регулация с координати - 50,00 лв. /нова такса/
(10) за издаване
на
комбинирана
скица
между
кадастрална
карта
и
регулационен план – 70,00 лв. /нова такса/
(11) за издаване на комбинирана скица между кадастрална карта и повече от един
регулационен или кадастрален план – 100,00 лв. /нова такса/
(12) за предоставяне на цифров модел на част от регулационен план за един или група имоти
- 10,00 лв. за имот, като за всеки следваш имот се добавят по 2,00 лв. Когато тази услуга е
заявена чрез електронна поща или на диск, таксата се внася предварително и сканиран платежен
документ се представя с електронно писмо пред отдел „УТ“. /нова такса/

(13) за предоставяне на координати или коти на осови и полигонови точки - 15,00 лв. за
точка. /нова такса/
(14) за предоставяне на графична извадка от регулационен план - 25,00 лв. за лист. /нова
такса/
(15) за предоставяне на копие от кадастрален или регулационен план — 25,00 лв. за платно
/нова такса/;

За издаването на документите по чл. 63 са ангажирани служители от отдел
«ЦАИО» /по отношение приемане на заявлението от лицето и предаване на скицата в
последствие/ и от отдел «УТ» /които изготвят същите/. В действителност разходите за
труд, материали и консумативи за издаване на съответните скици и виза са само част от
предложената такса и не формират пълната себестойност на услугата. Издаването им е
на база вече платени от общината подробни устройствени планове, като при възлагането
им, изработването им и заплащането им не може да се предвиди колко технически
услуги ще бъдат извършени в последствие. Цените, заплащани за изработката на ПУП за
населените места и местности на територията на Община Несебър през годините са
различни, но няма заведен по баланса на общината единичен ПУП под 17000лв. Само по
бюджета на Община Несебър за 2013г са предвидени средства за 50 000лв за изработката
на нови ПУП. Издаването на удостоверения /протоколи/ за факти и обстоятелства по
устройство на територията, по чл. 181 от ЗУТ, също е свързано с проучване на
преписката и проверки на място, извършвани от специалисти по УТ/комисия от
специалисти, съгласуване с юрист, техническа обработка на удостоверението и неговото
деловодно предаване и архивиране. В този смисъл за издаването му са необходими 10
работни часа, т.е. само разходите за труд и осигуровки възлизат на 70,00лв. Разходи за
проверка на място – в зависимост от отдалечеността на населеното място, където е
реализирано правото на строеж – средно 6,00лв на човек – 18 лв за комисия /отиване и
връщане/, отпечатване – тонер, хартия и др. С въвеждането на нови такси /чл. 63, ал. 815/ се цели възстановяване частично на направените разходи от общинската
администрация, тъй като също отнемат труд, слредства, често пъти проверки в архив,
консуманиви, като предложените цени поктиват разходите за труд и осигуровки /от 2 до
4 часа за двама служителя /до 50лв/ и 10-20 лв. консумативи според вида на документа,
без да се отчита стойността на самите планове, заплатени от общината/. Видно от
горното, реалния разход за изготвянето на тези документи превишава предложените
текси по чл. 63.
Чл.64 (1) За процедиране на ПУП и изменения на такива, разглеждани от Общински
експертен съвет по ЗУТ се заплащат следните такси:
/бивш чл. 72 от Наредба № 11/
 За първоначално разглеждане на ОбЕСУТ на внесен за одобряване проект, за всеки
урегулиран имот таксата е в размер на 100,00 лв. ;
 За разглеждане и приемане на проектите за всеки урегулиран поземлен имот, ведно с
постъпилите възражения таксата е в размер на 80,00 лева.
(2) За процедиране на ПУП и изменения на такива разглеждани на разширен Общински
експертен съвет по ЗУЧК, се заплашат следните такси:
 За първоначално разглеждане на ОбЕСУТ на внесен за одобряване проект - за всеки
урегулиран поземлен имот таксата е в размер на 120,00 лева;;
 За разглеждане и приемане на проектите, ведно с постъпилите възражения - таксата е в
размер на 100,00 лева за всеки урегулиран поземлен имот. ;
(3) За разглеждане на парцеларен план се заплащат следните такси:
 За първоначално разглеждане на ОбЕСУТ на внесен за одобряване проект - 120,00 лв.
 За разглеждане и приемане на проект, ведно с постъпилите възражения - 100,00 лв.
 (4) За процедиране на ПУП и изменения на такива, както и за разглеждане на парцеларни
планове от Общински съвет - Несебър, се заплащат таксите по ал.1, ал.2 и ал.3 в двоен размер.

Чл.65 (1) За разглеждане от ОбЕСУТ и одобряване на технически инвестиционни проекти,
по които се издава разрешение за строеж се заплашат следните такси:

1. за жилищни сгради и нежилищни обекти, включително за обекти с нежилищно
предназначение в жилищни сгради: се заплаща такса в размер на 1,60 лв. на кв.м.
разгъната застроена плош, но не по-малко от 200,00 лв /бивш чл. 73 ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 11 предложение да отпадне разделянето на таксата според вида застрояване – ниско /до
10м/, средно /до 15 м/ и високо /над 15 м и за всички таксата да е от 1,60лв на кв.м. от 1,40лв
на кв.м. макс./
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. /бивш чл. 73,
ал. 1, т. 3 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата /
3. 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. /бивш чл. 73, ал. 1, т. 4/
(2) За разглеждане от ОбЕСУТ и съгласуване на инвестиционни проекти за преустройства се
заплащат следните такси:
1. за съществуващи жилищни сгради и нежилищни обекти, включително за обекти

с нежилищно предназначение в жилищни сгради се заплаща такса в размер на 2,10 лв. на
кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 200,00 лв.. /бивш чл. 73, ал. 2, т. 1 от
Наредба № 11 предложение да отпадне разделянето на таксата според вида застрояване –
ниско /до 10м/, средно /до 15 м/ и високо /над 15 м и за всички таксата да е от 2,10 лв на кв.м.
от 2,00 лв на кв.м. макс./.
2.За обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти се заплаща такса в размер на
1,50 лева на линеен метър, но не по малко от 100,00 лв. /бивш чл. 73, ал. 1, т. 3 от Наредба №
11- предложение за запазване размера на таксата /
Чл.66 За разглеждане от ОбЕСУТ и съгласуване от главния архитект на Община Несебър на
идеен инвестиционен проект, който да послужи за проектиране в следваща фаза се заплаща такса
в размер на 40% от таксите по чл.65, ал.1. /бивш чл. 74, ал. 1 от Наредба № 11- предложение за
запазване размера на таксата/
Чл.67 (1) За одобряване на инвестиционни проекти от главния архитект на Община

Несебър въз основа на комплексен доклад, изготвен от лицензирана фирма консултант,
за жилищни сгради и нежилищни обекти, включително за обекти с нежилищно
предназначение в жилищни сгради се заплаща такса в размер 1,20 лв. на кв.м. разгъната
застроена площ, но не по-малко от 100,00 лв. /бивш чл. 75, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11
предложение да отпадне разделянето на таксата според вида застрояване – ниско /до 10м/,
средно /до 15 м/ и високо /над 15 м и за всички таксата да е от 1,20 лв на кв.м. от 1,10 лв на
кв.м. макс./.
(2) Таксите по ал.1 се събират еднократно в пълен размер при искане за одобряване на
технически инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.
(3) При ползване възможността за издаване на разрешение за строеж по идеен проект и
внасяне на проекти в различни фази на проектиране, разпределението на таксите по ал.1 е
следното ;
1. за идейния проект, по който следва да бъде издадено разрешение за строеж – 70% от
таксите по ал.1.
2. за последващо внасяне на технически проекти с цел допълване на нови обстоятелства в
разрешението за строеж – 50 % от таксите по ал.1.
/бивш чл. 75, ал. 1-3 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
(4) За одобряване на инвестиционни проекти част ПБЗ и част ПУСО да се заплаща такса от
80,00 лв. за всеки един от проектите /нова такса/.
Чл.68 За преодобряване на инвестиционни проекти се заплаща такса в размер на 1/2 от
таксите определени с чл.65 от настоящата наредба.
/бивш чл. 76 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/
Чл.69 (1) За одобряване на проекти на базови станции на мобилни оператори се заплаща
такса в размер на 1 500,00 лв.

(2) За издаване на разрешение за строеж на базови станции на мобилни оператори се
заплаща такса в размер на 1 200,00лв.
/бивш чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/

Чл.70 (1) За издаване на разрешения за строеж се заплащат следните такси:
1.За жилищни сгради и нежилищни обекти - 70,00 лева + по 0,30 лв. на кв.м.
разгъната застроена площ;
2. За обекти на техническата инфраструктура - линейни обекти се заплаща такса в
размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от
5000,00 лева.
(2) За презаверка на издадено разрешение за строеж се заплаща такса в размер на
1/2 от определената с ал.1;
/бивш чл. 78, ал. 1 и 2 от Наредба № 11- предложение да отпадне разделянето на
таксата по ал. 1 според вида застрояване – ниско /до 10м/, средно /до 15 м/ и високо /над 15 м
и за всички таксата да е 70,00 лева + по 0,30 лв. на кв.м. разгъната застроена площ, която и
към момента е заплащана за обекти – средно застрояване /

(3) За издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж, в случаите,
когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти се събира такса в размер на
50,00 лв.
(4) За издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж, в случаите,
когато се изисква одобряване на инвестиционни проекти се събира такса в размер на 1/2
от определената с ал.1.
Чл.71 За издаване на разрешение за строеж за преустройство се събират таксите по чл.70.
/бивш чл. 78 а от Наредба № 11/
Чл.72 За одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ се
заплаща такса в размер на 100,00 лв.
/бивш чл. 79 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/

Чл.73 За издаване на разрешение за строеж за временни строежи, за заплаща такса
в размер както следва:
1.За строежи по чл.50 от ЗУТ - 50,00 лв.;
2.За строежи по чл.53 и чл.53а от ЗУТ с нежилищно предназначение - 100,00 лв.;
3.За временни строежи по чл.54 от ЗУТ се разрешават след заплащане на такса в
размер на 50,00 лева за всеки обект.;
4.За строежи по чл.54, ал.4 от ЗУТ - 35,00 лв.;
5.За временни строежи по чл.55 от ЗУТ, разрешение за строеж се издава след
заплащане на такса в размер на 100,00 лв. + 1,05 лв. на кв.м разгъната застроена площ.
/бивш чл. 80 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/

Чл.74 За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от
ЗУТ, във връзка с Наредба № 10 на ОбС- Несебър се заплаща такса в размер на:
1. за открити обекти -100,00 лв.
2. за закрити обекти -150,00 лв.
/бивш чл. 81 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
Чл.75 (1) Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищни и вилни сгради с
височина до 10 м., както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на
предназначението – 200,00 лв.
(2) Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищна сграда с височина над 10 м. и с
разгъната застроена площ до 2000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и
за основните ремонти и преустройствата и без промяна на предназначението – 400,00 лв.
(3) Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищна сграда с височина над 10 м. и с
разгъната застроена площ над 2000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както
и за основните ремонти и преустройствата и без промяна на предназначението – 800,00 лв.
(4) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с
разгъната застроена площ до 500 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 200

кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата
им – 300,00 лв.
(5) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с
разгъната застроена площ до 2000 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 500
кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата
им – 500,00 лв.
(6) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с
разгъната застроена площ над 2000 кв.м., за строежи с производствено предназначение над 500
кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата
им - 750,00лв.
(7) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура в урбанизираните територии, както и на основните им ремонти и реконструкции
по 200,00 лв. на километър, но не повече от 3000,00лв. и не по-малко от 100,00 лв.
(8) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура извън урбанизираните територии, както и на основните им ремонти и
реконструкции по 300,00 лв. на километър, но не повече от 3000,00 лв.и не по-малко от 100,00
лв.
(9) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура по 250,00лв. на подобект, но не повече от 3000,00 лв.
(10) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на басейн – 100,00 лв.
/бивш чл. 82, ал. 1 -10 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
Чл.76 За издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения, се заплаща такса в
размер, според вида на съоръжението:
- преместваемо (несвързано с терена) – 50,00 лв. за рекламни съоръжения с площ реклама
до 4 кв.м.;
- свързано с терена с площ реклама до 4 кв.м. – 100,00 лв.;
- свързано с терена над 4 кв.м. – 150,00 лв..
Чл.77.За разглеждане от Общински експертен съвет по рекламата на молба за разполагане на
рекламни съоръжения по реда на Наредба №10 на Общински съвет - Несебър се заплаща такса в
размер на 100,00 лв. за едно съоръжение.
/бивш чл. 83, ал. 1, 2 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
Чл.78. За издаване на решение от комисията по чл.17 от ЗУЧК за промяна на
предназначението на земеделска земя се заплаща такса в размер на 50,00 лв. на дка.
Чл.79 За издаване на удостоверение за търпимост по реда на §16 от ПЗР на ЗУТ се заплаща
такса в размер на:
1. За жилищни сгради– 80,00 лв;
2. За нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение -350,00 лв.
/бивш чл. 88 от Наредба № 11- предложение да отпадне разделянето на таксите
според вида застрояване – ниско /до 10м/, средно /до 15 м/ и високо /над 15 м и за всички
таксата да е – по т. 1 – 80,00 лв /от 50,00 до 100лв/ и по т. 2 - 350,00 лева /от 250,00лв до
500,00лв било/.
Чл.80.
За становище на назначена от кмета на Община Несебър комисия, относно
състоянието на строеж се заплаща такса в размер на 200,00 лв.
/бивш чл. 89 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксата/
Чл.81 За издаване на разрешение за премахване на строеж се заплаща такса в размер на 50,00
лв./бивш чл. 90 от Наредба № 11 /
Чл.82 (1) За предоставяне на копия от строителни книжа /проекти/ за недвижим имот,
съхранявани в архива на Община Несебър, се определят следните такси:
1. за една страница A4 - едностранно – 0,50 лв., двустранно – 1,00 лв.
2. за една страница A3 - едностранно – 1,00 лв., двустранно – 2,00 лв.
3. за широко форматни чертежи – 7,00 лв. на линеен метър.
4. за сканиране на документи – 0,50 лв. на файл.

Част от таксите по ЗУТ са с точно определен раземр и не са обвързани с
конкретния имот, за който се отнасят – например за издаване на виза за имот, за

удостоверение за идентичност на имот, за издаване на описателно удостоверение, за
издаване на разрешение за строеж на временни строежи и за поставяне на преместваеми
обекти и рекламни съоръжения, за одобряване на схема за разполагане на преместваеми
обекти по чл. 56 от ЗУТ, за удостоверение за въвеждане в експлоатация,и т.н. /чл. 63, чл.
74, чл. 76, чл. 77, чл. 78, чл. 80 и чл. 81 от Проекта на Наредба № 11/, но други са
обвързани с разгъната застроена площ на сградите – за разглеждане от ОбЕСУТ и
одобряване на технически и инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за
строеж /чл. 65 от Проекта/, за одобряване на инвестиционни проекти от главния архитект
на общината въз основа на комплексен доклад /чл. 67 от Проекта/ и за издаване на
разрешение за строеж /чл. 70 от Проекта/ и е невъзможно определянето на точия разход
за всяка една услуга по отделно. По сходен начин са определени таксите и в други
общини – на кв.м. РЗП или като % от ПСС. Нещо повече –техническите услуги се
извършват от едни и същи служители и ОбЕСУТ, поради което за настоящия анализ са
взети изходдни данни от бюджет на Община Несебър, свързани с издръжката на същите
и целта на таксите е именно осигуряване покриването на разходите, но не и
реализирането на приходи, които да представляват печалба за общината. По този начин
са формирани и до момента цените на таксите в сега действащата Наредба № 11 на ОбС
Несебър, като видно от направената съпоставка по-горе, за повечето такси предлагаме да
се запази досегашния размер.
Видно от бюджета на Община Несебър през годините приходите от този вид такси
са сравнително постоянна величина /за 2016г – 556 218,00лв; за 2017г – 527 766 лв; за
първото шестмесечие на 2018г – 326 350 лв./, като разходите за издръжка са също са
сравнително с постоянен характер за този период.
За изпълнение на правомощията на Община Несебър по Закона за устройство на
територията е назначен главен архитект и е обособено структурно звено – Дирекция
«Устройство на теритроията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството», в
т.ч. директор. Към дирекцията са отделите «Устройство на територията» - 18 щ.бр.,
«Контрол върху строителството» и «Инвеститорски контрол»., като за нуждите на
настоящия анализ са взети следващите се разходи за заплати и осигуровки само за отдел
«Устройство на територията», гл. архитект, директор дирекция и гл. експерт – архитект в
отдел «Несебър – световно наследство», тъй като пряко отговаря за прилагането на ЗУТ
в стария град Несебър. Освен това, с цел по-лесен достъп за гражданите на услугите като
цяло в Община Несебър функционират два фронт- офиса, като във фронт офис № 2 са
обособени 2 гишета, на които се приемат малби само за извършване на технически
услуги и съответвно се предават на гражданите обработените преписки, за което в отдел
«Център за административно и информационно обслужване» са назначени 2-ма
служителя /специалисти- деловодители/.
Годишните разходи за предоставяне на услугите от общинската администрация във
връзка с изпълнението и на правомощията и по ЗУТ /по данни от утвърдено щатно
разписание към 01.01.2018г, детайлно за всеки един служител/ и действително
извършени разходи през 2017г са следните:
1.
Разходи за Фонд «Работна заплата» и следващите се осигурителни
плащания от работодателя – 326 618,00 лв, в т.ч. 58 900лв осигуровки – разходите са за
23 служителя – посочени детайлно по-горе, от които 3-ма държавни служителя и 20 на
трудови договори;
2.
Община Несебър е обособила и издържа изнесено работно място към
Агенция по кадастъра гр. Бургас, с цел улесняване на гражданите на община Несебър
при ползване на тези услуги - около 15 000лв годишен разход;
3.
СБКО – 3 % в/у основната РЗ – около 6 000 лв;

4.
разходи за транспортни разходи от местоживеенето до местоработата – по
решение на ОбС Несебър – около 10 000,00 лв годишно;
5.
разходи за външни услуги, непосредствено свързани с предоставяните
технически услуги – 19 200,00 лв /същите са за: 1 бр. договора за юридически услуги в
областта на ЗУТ/;
6.
разходи за командировки – около 15 000,00 лв годишно, тъй като дейността
е свързана с документиране на факти и обстоятелства по ЗУТ, това налага често
командироване на служителите, посочени по-горе;.
7.
разходи за повишаване на квалификацията на тези служители– 9 200,00лв /
23 х ср. 400,00лв/;
8.
материална обезпеченост на работното място, поддръжка на специална
размножителна техника и скенер за отдел «УТ» – 25 000,00 лв. /Всяко работно място – 23
бр. е оборудвано с конпютър, лазерен принтер и ксерокс, като видно от баланса на
общината средната цена за тези активи е 1000лв за компътърна конфигурация, 600лв за
ксерокс и 900,00лв за лазерен принтер, или 2500 лв на работно място общо 57 500лв.
Видно от амортизационната политика на общината изхабяването на този вид техника е 4
години, поради което за настоящия анализ сумата е взета на ¼. Освен това общината е
вложила заничителен финансов ресурс за закупуване на многофункционално устройство,
основно ползван за нуждите на отдел «УТ» за 47 000лв/.
9.
издръжка – ел. енергия, парно, телефони, канцеларски материали и
консумативи – около 33 000,00лв /ср. месечния разход за ел. енергия на сградата на
общината е 4 500,00лв, като 1/10 от помещенията са за нуждите на отдел «УТ» – 5 400,00
лв за година; парно – 1 000лв, ср. разход за телефони /мобилни и стационарни 50,00лв х
23 х 11 месеца – 12 650,00лв; канц. материали – 3 800,00 - в предвид спецификата на
дейността ср. месечен разход на служител е 15,00лв х 11 месеца, тонер касети и др. – 10
000,00лв общо/;
10.
поддръка на ползваните програмни продукти «КРОКИ», офис пакет и с/ма
«Кадастър и регулация» - 15 000,00 лв /по отчетни данни от 2017г/;
11.
разходи за ОбЕСУТ – 18 000,00 лв за година /1500,00 лв на месец основно това са разходи за командировки и техническа издръжка/;
12.
разходи за геодезически дейности и нови ПУП – средно по 60 000,00лв
годишно /видно от данните на бюджета на Община Несебър ежегодно се предвиждат и
извършват /за 2018г – 50 000лв за преработка на общ УП на гр. Несебър и 10 000лв за
устройствени разработки на територията на Община Несебър/;
13.
Специфични дейности по ЗУТ за гр. Несебър – стар град – 30 000лв
годишно. Изработен е План за опазването и управлението на Старинен град Несебър, в
който е дадена оценка на устройствената дейност и политика, извършена в резултат от
детайлен мониторинг, в рамките на който е обработен огромен обем от информация:
данни за устройствени планове, частични изменения и пр., коректно предоставени от
Община Несебър, както и множество преписки, намиращи се в архива на НИНКН. В
резултат на констатациите са изтъкнати позитивните страни на актуалната устройствена
политика в разглежданата територия, но и са начертани и негативните последици от
досегашната устройствена политика и проблеми в тази област, които са свързани с
устройствените планове и особено – множеството им частични изменения – много често
не са съобразени с режимите (граници и предписания) за опазване на ценността и на
нейната охранителна зона. В редица случаи са провеждани устройствени дейности,
несъгласувани по реда на Закона; липсва единство в системата от устройствени планове
на различни нива, засягащи ценността; действащият Застроителен и регулационен план
от 1981 е крайно остарял – одобрен преди вписването на ценността, той не отчита
параметрите на нейната извънредна универсална стойност, новите обстоятелства,

възникнали през последните 30 години, както и радикално променената нормативна база
в областта на устройствената дейност и т.н., което от своя страна предполага Община
Несебър да инвестира хиляди левове за пълна кадастрална и специализирана картна
основа: специализирана карта и регистър на недвижимото културно наследство в
ценността, кадастър на подземните галерии и специализирана карта на подводната
археология в акваторията на ценността, като ежегодно се планират средства по бюджета
на общината.
14. разходи по обявления на ПУП и др. – около 15 000,00лв. годишно;
Общо разходи по УТ за една година – 597 018,00лв.
Събрани приходи за 2017г – 522 766 лв
Недостиг – 74 252,00лв. /13%/
Имайки в предвид, че таксите за съгласуване и одобряване на проекти
представляват 35 % от всички приходи от технически услуги, а реално разходите за това
са съществени спрямо останалите /за които реалния разход е единица труд на не повече
от 3-ма служители и консумативи и материали/, то независимо, че се предлага този вид
такса да се увеличи средно с 20 %, то очакваното увеличение на всички приходи от
технически услуги ще е реално с около 7 %, т.е. отново приходите няма да покриват
напълно разходите по осъществяваната дейност, но недостига ще е около 5 %..
6. ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Чл. 84 За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните
такси
/бивши чл. 95, чл. 112 и 114 от Наредба № 11- предложение за запазване размера
на таксите/
1. Издаване на удостоверение за наследници:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 5,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 10,00 лв.
2. Издаване на удостоверение за семейно положение:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
5. Издаване на удостоверение за родените от майката деца:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
6. Издаване на удостоверение за правно ограничение:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.
7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
8. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 5,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден /– 10,00 лв.
9. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на български
гражданин в чужбина:

а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 15,00 лв;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 25,00 лв.
10. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на чужд гражданин
в Република България:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 15,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 25,00лв.
11. Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
12. Заверка на заявление за постоянен адрес:
12.1. От община Несебър:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 2,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 4,00 лв.;
12.2. От други общини:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.
13.Заверка на адресна карта за настоящ адрес:
13.1. От община Несебър:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 2,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 4,00лв.
13.2. От други общини:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден /– 6,00лв.
14. Издаване на удостоверение за административен адрес:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 6,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 12,00 лв.
15. Издаване на дубликат на удостоверение за раждане:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 15,00 лв.
16. Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни –10 лв.
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 20,00 лв.
17. Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
18. Промяна на име по съдебен път – за дубликат:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 8,00 лв.
19. За всички неспоменати удостоверения по искане на граждани:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден – 8,00 лв.
20. Заверени фотокопия от регистрите по гражданско състояние:
а. За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;
б. За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.
21. За поставяне на апостил – печат за превод и легализация в чужбина – 8,00 лв.
22. Издаване на писмени справки, сведения, копия, извлечения на документи по
гражданско състояние за длъжник – 8,00 лв.
23. Издаване на справка от регистър на населението, предназначена за посолства на
други държави – 10,00 лева.
24. Издаване на удостоверение за лишаване от родителски права – 8,00 лв.

25. Анкетиране на чужди граждани за създаване на Личен регистрационен картон и
запис в база данни „Население“ – 50,00 лева. /била 15,00лв/
Мотиви и финансова обосновка: С приетата НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за
издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието
се утвърди редът за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението,
видовете удостоверения и техните образци. Заявленията за извършване на услугата се
приемат от служител от отдел «ЦАИО» и се предават за обработка на служител от отдел
«ГРАО». Приходите от този вид услуги не покриват изцяло разходите за предоставянето
им, тъй като само разхода за 1 човекочас труд в едно със следващите се осигурително
плащания е в размер на 6,00лв /средно разходи за труд на 1 лице 800лв и 176 лв
осигуровки- 976/21/8/, разходи за хартия и отпечатване – 1,00лв на брой/стр. Таксите са
съобразени като цяло и с масово събираните като общини по размер – от 5 до 10,00лв.
През 2017 г са издадени 6823 бр. Удостоверения, справки и дубикати, във вр. с
гражданската регистрация. Единствено по предложение на н-к отдел ГРАО е предложено
таксата по т. 25 да бъде увеличена от 15 на 50,00лв, тъй като е свързана освен с
полагането на труд от служител от отдел ГРАО и отдел «ЦАИО», с водене на
кореспонденция с лицата, изготвяне на преписка за всяко лице, която се изпраща до ТЗ
«ГРАО» Бургас и предаване на личния регистрационен картон на лицето в последствие,
като в някои случаи се налага и ползване на услуги за превод.
Чл.85 За издаване на удостоверение за данъчна оценка за обособен обект се
заплаща такса както следва:
1. За изготвяне в рамките на 5 работни дни – 10,00 лв.
2. За изготвяне в рамките на 24 часа /при предварително съгласуване за техническа
възможност/ след подаване на искане/ - 50,00 лв.
/бивш чл. 98 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
Чл.86 (1) За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел „Местни
данъци и такси“ се заплащат следните такси:
1. За изготвяне в рамките на 7 дни – 2,00 лв.;
2. За изготвяне в рамките на 24 часа /при техническа възможност/ – 5,00 лв.
/бивш чл. 147а от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
Чл.87 За изготвяне на копие от данъчна декларация от отдел „Местни данъци и
такси“ се заплащат следните такси:
1. за данъчна декларация без приложения – 20,00 лв. за един брой.
2.за данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи– 25,00 лв. за
един брой.
/бивш чл. 147 «б» и «в» от Наредба № 11- предложение за запазване размера на
таксите/
Чл.88 За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към
Община Несебър се заплаща такса в размер на:
1. За изготвяне в рамките на 7 дни – 2,00 лв.;
2. За изготвяне в рамките на 24 часа /при техническа възможност/ – 5,00 лв.
/бивш чл. 102а от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
Чл.89 (1) Не заплащат такса по чл. 84-88 структурните звена на общинската
администрация Несебър; дейности, финансирани от общинския бюджет и органи и
организации, освободени по закон.
(2) Обработените данни се изпращат служебно и безплатно на всички
административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на

организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също
обработват тези данни и са заявили желание да ги получават
Мотиви:
Издаването на удостоверение за данъчна оценка и на удостоверение за декларирани
данни се извършва от отдел «МДТ», а удостоверение за наличие и/или липса на
задължения по публични общински вземания се издава въз основан на данните
/регистри/, водени от отдели «МДТ» и «Бюджет», като заявленията и за трите вида
услуги се приемат в отдел «ЦАИО», т.е. с издаването на едно удостоверение са
ангажирани 3-ма служители от тези отдели.
Предложението за размера на таксите е на база калкулация за обикновенна услуга,
като разхода за труд за 1 час на 1 служител е средно 7,50лв с вкл. осигуровки и средно по
2,00лв за материали и консумативи на 1 бр. удостоверение,/искане – бланка, издадено
удостоверение в 3 екз. и съответно «х» на брой копия на приложения - документи, папки
за архивиране, др. материали и консумативи – тонер касета за отпечатванеи др./. И за
двата вида такси се използват специфични програмни продукти, закупени и поддържани
от бюджета на общината. Размерите на таксите са идентични с повечето общини, поради
което за част от тях реално не се възстановяват пълните разходи - удостоверение за
наличие или липса на задължения към Община Несебър и удостоверение за декларирани
данни от отдел „Местни данъци и такси“, което е в правомощията на ОбС.
Чл. 90 (1) За производства при разпореждане с общински недвижими имоти
/продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./ се заплащат такси в
размер на 2 % /два процента/ върху определената цена без ДДС за имоти общинска
собственост, изчислени върху по-високата стойност – данъчна или пазарна оценка,
определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 50,00 лв, за:
1. имот или вещ, предмет на продажба;
2. ограниченото възмездно вещно право;
3. по-скъпия имот или вещ, при замяна;
4. реален дял с по-висока стойност при делба.
(2) Средствата по ал. 1 се използват за покриване на разходи по цялата
административно техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за
заплащане на допълнително привлечени специалисти и оценители, за техническо
оборудване на отдел „Общинска собственост”, за заплати и допълнително
възнаграждение за постигнати резултати на лицата, пряко заети с дейностите по
подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост.
Чл. 91 При безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост или на ограничени
вещни права върху имоти общинска собственост приобретателите заплащат таксите по
ал.1 върху данъчната оценка на имота или вещното право.
/бивш чл. 102 в от Наредба № 11- предложение за запазване размера на таксите/
Мотиви и финансова обосновка: Таксите по чл. 90 и 91 се събират за услуги,
предоставяни основно от отдел „Общинска собственост“. В Община Несебър в отдела са
назначени 7 служителя, в т.ч. началник отдел, както и отдела се подпомага с правно
обслужване от 1 юрист. Съгласно чл. 111 от ЗМДТ, „По производства за настаняване под
наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се
заплаща такса”.
Видно от бюджета на Общината за 2017г, приходите от обработени преписки по
разпореждане с общински имот и вещни права върху тях, приключили с договори за
продажба и учредяване на право на строеж- 68 772 лв. Съгласно ал. 2 „Средствата се
използват за покриване на разходи по цялата административно техническа дейност по
подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени

специалисти и оценители, за техническо оборудване на отдел „Общинска собственост”,
за заплати и допълнително възнаграждение за постигнати резултати на лицата, пряко
заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на
общинска собственост“. Само за работни заплати за отдела са необходими 82 200лв за
година и 18 080лв за осигуровки, т.е. само ФРЗ не може да се покрие от събраните такси
от административни услуги. Наред с него, разходи безспорно се извършват за
техническо и материално обезпечаване на всяко едно работно място – общо 20 000лв на
година /подробно описано по горе, идентично с отдел „УТ“/, разходи за външни услуги
за привличане на вещи лица за определяне на пазарни оценки /от 100 до 200лв. в
зависимост от всяка оценка, неоходима при всяка една разпоредителна сделка/, разходи
за изготвяне на данъчни оценки и т.н. Направен е сравнителен анализ и с други общини
за размера на тези такси, като е установено, че именно това е практиката /таксата да е 2
% върху данъчната основа- напр. Община Бургас, Община Созопол и др./, поради което
не предлагаме завишаване на размера на таксите спрямо досега събираните в общината.
Чл. 91 За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска
собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на
удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – общинска
собственост по реда на чл. 62, ал. 4 от Закона за общинската собстеност, се заплаща
такса в размер на 50,00лв. /нова такса/
Мотиви и обосновка: Независимо, че чл. 62, ал. 4 от ЗОС е в сила от 2011г, в
Община Несебър не е предвидена такава такса и тези удостоверения /макар и малко на
брой/ са издавани безплатно. С проекта на настоящата наредба предлагам въвеждането
на тази такса, тъй като тази услуга е свързана с много обстоятелствени проверки в
регистрите и актовете за общинска собственост, в Архива на общината, което понякога
отнема повече от 2 дни. Ангажирани са служители от отдел „Общинска собственост“,
юрист, Архивар и отдел „ЦАИО“, регистриращи заявленията и издадение в последствие
удостоверения. Стойността на 1 човекочас от служителите от тези звена е средно 7,50лв,
в т.ч. осигуровки, като средно този вид удостоверения се изработват за 6 часа х 7,50 –
45,00лв.; разходи за материали и консумативи, отпечатване – 3,00лв на брой; за
кореспонденция – 2,00лв на брой /изпращане с обратна разписка/ - общо 50,00лв.
7. ТАКСИ ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА
/чл. 92-95 от Проекта на Наредба № 11 - предложение за запазване размера на
таксите /
Община Несебър е собственик и стопанисва гробищни паркове на територията на
Община Несебър, като ежегодно планира и извършва разходи във връзка с
разширяването, поддържането, охраната и почистването на тези паркове.
Предложението е да се запази и до сега съществуващия размер за тези такси, тъй като
същите са приети от 2015г. -бивши чл. 103и, 103й, 103к и 103 л от Наредба № 11
Видно от отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Несебър за 2017г в
дейност 745 „Обредни домове и зали” са отчетени 337 600 лв /без разходите за
придобиване на ДМА/, като тези суми включват разходите за ФРЗ и издръжка /ел.
енергия, вода, охрана, външни услуги- поддръжка на сгради, озеленяване
и
благоустрояване/ на ритуалните зали и гробищни паркове на територията на Общината
/гр. Несебър и съставните селища/. За изминалата година са издадени 218 акта за смърт,
като почти всички лица са погребани в гробищните паркове на територията на общината,
както и има такива, които са починали в други населени места, но са погребани в
гробищните паркове на Община Несебър. През предходните години са извършени и
разходи за разширяването на гробищните паркове в гр. Несебър, с. Равда, с. Оризаре

/изкупуване на земи/, както и за изготвяне на актуални технически планове. През 2016г е
закупен ПП „ТДРЕГИСТЪР“ за нуждите на гробищен парк Несебър, а от м. април 2018г
и за гробищните паркове на останалите населени места. Извършено е заснемане на
гробищен парк Несебър през 2017г. Реалният разход за обособяването и поддръжката на
ползване на едно гробно място за петнадесет години е над 460лв /от 10,00 до 40,00
стойност на земята в различните населени места еднократно и 30 лв средна годишна
издръжка на едно гробно място -450лв за 15 години/, но в предвид възможността на чл.
8, ал. 3 от ЗМДТ, отново предлагаме на ОбС Несебър да приеме такси, които реално
няма да възстановяват пълните разходи.
8. ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
/чл. 96, ал. 1-6 от Проекта на Наредба № 11 предложение за запазване размера
на таксата /
Видно от бюджета на Община Несебър за 2017г за издръжката на Приют за
безстопанствени кучета са изразходени 109 хил. лв, в т.ч. заплати и осигуровки на 7 лица
в размер на 69 хил. лв. За храна и материали /ваксини, обезпаразитяване, консумативи/ за
животните и др. се разходват 30 хил. лв.
Приходите от такси кучета за същия период са 7 х.лв, като видно от горното,
таксата не покрива дори и издръжката на Приюта.
9. ТАКСИ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
/чл. 97 - 99 от Проекта на Наредба № 11- предложение за запазване размера на
таксите /
Предложените такси изцяло са взаимствани от одобрената с ПМС №
112/31.05.2002г, посл. изм. ДВ бр. 35/2012г Тарифа за таксите, които се заплащат при
промяна на предназначението на земеделските земи. През последните години не е
извършвана промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен
фонд и съответно няма приходи от този вид такса, но същите следва да са
регламентирани при евентуални искания. Същите са съществуват и към момента - чл.
105- 107 от Наредба № 11.
10.
ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА
НЕСЕБЪР НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Цените на услугите и правата, извън посочените детайлно по-горе, могат и да
надвишават себестойността им, като предлагаме следните размери /чл. 108 – чл. 143 от
Проекта/. Цени на услуги и към момента съществуват, като цяло предложението е за
запазване на досегашните размери с изключение на цените за абонамент на паркомясто в
общински паркинг, за репатриране на неправилно пакрирани МПС и за ползване на
яхтено и рибарско пристанище. В предвид изграждането на Културен център „Артиум“,
гр.Несебър, Наредбата е допълнена с цени за за ползването на зали от същия, детайлно
изброени в чл. 129 от проекта. В предвид синхронизиране разпоредбите на Наредба № 11
с изискванията на чл.
Чл. 108 (1) За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз се
заплаща цена в размер на 300,00 лв. /бивш чл. 138 от Наредба № 11- предложение за
запазване размера на цената/
(2) За издаване на копие – разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници и/или стикер- дубликат се заплаща такса в размер на 20,00 лв. за всеки лек
таксиметров автомобил. /бивш чл. 139 от Наредба № 11- предложение за запазване
размера на цената/

Чл. 109 За заверка на пътна книжка-случаен (туристически) превоз се заплаща
такса в размер на 20,00 лв. /бивш чл. 140 от Наредба № 11- предложение за запазване
размера на цената/
Чл. 110 За заверка на маршрутно разписание – за специализиран (работнически)
превоз се заплаща такса в размер на 20,00 лв. /бивш чл. 141 от Наредба № 11предложение за запазване размера на цената/
Чл. 111 За съгласуване на маршрутни разписания за автобусни линии от
областната и републиканска транспортни схеми се заплаща такса в размер на 20,00 лв.
/бивш чл. 142 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл. 112 За съгласуване на проекти за временна организация на движението във
връзка със строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, тротоарите и
прилежащите им сгради се заплаща такса в размер на 20,00 лв. /бивш чл. 143 от
Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл. 113 За движение на извънгабаритни и тежки превозни средства, съгласно
нормите, определени в Наредба №11 от 2001г. за движение на извънгабаритни и тежки
пътни превозни средства на МРРБ, които ползват уличната мрежа на Община Несебър се
заплаща такса в размер на 50,00 лв. /бивш чл. 148 от Наредба № 11- предложение за
запазване размера на цената/
Чл. 114 За издаване на екологични становища се заплаща 20,00 лв на обект. /бивш
чл. 157 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл. 115 (1) За издаване на разрешително за отсичане на дървета се заплаща 20,00
лв. /бивш чл. 159 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
(2) За издаване на разрешение за ползване на лечебни растения от земи, гори,
води и водни обекти – общинска собственост се заплаща такса в размер на 20,00 лв.
/бивш чл. 160 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл.116 За закупване на тръжни и конкурсни книжа, се заплаща:
1.
за приватизация – 100,00 лв.;
2.
за отдаване под наем – 60,00 лв.;
3.
за продажба по ЗОС – 60,00 лв.;
4.
за възлагане на обществен превоз -100,00 лв.
/бивш чл. 170 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл.117 (1) За ползване на копирни услуги за една страница A4 - едностранно –
0,50 лв., двустранно – 1,00 лв.
(2) За ползване на копирни услуги за една страница A3 - едностранно – 1,00 лв.,
двустранно – 2,00 лв.
(3) За сканиране на документи - 0.50лв. на файл.
/бивш чл. 166 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл.118 За заверка на копие или препис-извлечение с гриф „вярно с оригинала“ на
договори, заповеди, решения, протоколи и други документи се заплаща 3,00 лв. на
страница.
Чл.119 Определят се следните цени при предоставяне на обществена информация
по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1.
Дискета – 1 бр. - 0.60 лв.;
2.
СD – 1 бр. – 0.60 лв.;
3.
DVD – 1 бр. – 0.75 лв.;
4.
разпечатване – 1 стр. /А4/ – 0,15 лв;
5.
ксерокопие – 1 стр. /А4/ – 0,12 лв;
6.
писмена справка – 2,00 лв;
/бивш чл. 170в от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/

Чл.120 (1) За извършване на сватбен ритуал /граждански брак/ в ритуалните зали
на КЦ „Сочи“ и „Старото кметство“ - гр. Несебър, и Кметствата на територията на
община Несебър се заплаща цена в размер на 80,00 лв.
(2) За извършване на сватбен ритуал /граждански брак/ извън ритуалните зали по
ал.1 се заплаща цена в размер на 200,00 лв.
/бивш чл. 162 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/
Чл.121 (1). За ползване на услуги по погребения:
1. цена на ковчег - до 60,00 лв.;
2. надгробен кръст - 5,00 лв.;
3. отваряне на стар гроб - 100,00 лв.;
4. изкопаване на нов гроб - 50,00 лв.;
5. ползване на катафалка – 25,00 лв.
(2) Безплатни погребални услуги се предоставят на български граждани, които са
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.
(3) Жителите на Община Несебър ползват безплатни услуги по погребения по
ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.5.
/бивш чл. 164 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/
Чл.122 (1) За монтиране на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на стойки
върху терени общинска собственост се заплаща:
26,40 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от май до октомври;
13,20 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от ноември до
април.
(2) За ползване на съоръжения РИЕ – общинска собственост:
1. Се заплаща цена, в размер на 36,00 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за
месеците от май до октомври;
2. Се заплаща цена, в размер на 18,00 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за
месеците от ноември до април.
3. Общинските съоръжения се ползват за срок не по-малък от три месеца по т.1 и
не по-малък от един месец по т.2.
4. Рекламните материали се изработват, поставят и премахват след изтичане срока
на ползване от заявителя на услугата, като на поставянето и премахването присъства
длъжностно лице от отдел „Търговия” в Община Несебър.
(3) За двустранните РИЕ цените по ал.1 и ал.2 се удвояват.
(4) За осветените РИЕ консумираната ел. енергия се заплаща допълнително,
съобразно декларираната консумация;
(5) За свободно стоящи или монтирани информационно указателни табели се
заплаща 18,00 лв. на кв.м. рекламна площ на месец;
(6) За извършване на реклама, чрез рекламни материали за краткосрочен период
/по-малък от 1 месец/ - транспаранти, знамена и надписи и информационно указателни
табели се заплаща 6,00 лв. на кв.м. рекламна площ на ден;
(7) За извършване на реклама, чрез използване на автомобил със звуков сигнал се
заплаща 12,00 лв. на ден.
(8) При еднократно заплащане на определените цени за рекламно съоръжение по
ал. 1 и ал. 2 за една година, в срок до 10 дни от сключване на договора, ползвателят
ползва отстъпка в размер на 10 % от цената.
/бивш чл. 149 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/
Чл.123 (1) За създаването, разпространението и използването с търговска цел на
предмет, представляващ или съдържащ изображение на културна ценност, публична
общинска собственост или на елементи от нея се сключва договор със собственика на

културната ценност- Община Несебър или с директора на Музей „Старинен Несебър”, в
чиито фондове е инвентирана тя като се заплаща цена в размер на 0.20 лв. за 1 /един/
брой предмет (търговски артикул, вкл. сувенири, картички, хранителни продукти,
напитки, изделия и др.)
(2) Договорите с Община Несебър се сключват по заявление от лицата,
извършващи съответната дейност и възнагражденията по тях се събират от отдел
„Търговия“. В договора задължително се вписва периода на извършване на дейност и
бройката на предметите, които ще се създават, разпространяват или използват с
търговска цел. Договорите се завеждат в нарочен за целта регистър.
(3) Върху всеки от заявените в договора бройки от предмети с търговска цел,
представляващи или съдържащи изображение на културна ценност, публична общинска
собственост или на елементи от нея търговецът поставя холограмен стикер с логото на
Община Несебър. Холограмните стикери се получават на място при подписване на
договора.
(4) При неспазване на горепосочените разпоредби длъжностните лица от отдел
„Контролен блок“ при Община Несебър съставят протокол и сигнализират
компетентните органи при Министерство на културата за образуване на
административно наказателно производство с налагане на санкция по реда на чл.226,
респективно чл.226а от Закона за културното наследство.
/бивш чл. 170ж от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл. 124 (1) За популяризиране / реклама на обекти и услуги в онлайн рекламен
каталог в официален туристически сайт www.visitnessebar.org, лицата, извършващи
дейността заплащат еднократна годишна цена в размер на 60.00лв.
(2) Лицата, имащи право да ползват услугата по ал. 1, следва да отговарят на
изискванията за категоризиране/регистриране на туристически обект/дейност по Закона
за туризма и съпътстващото го законодателство.
(3) Заявленията за ползване на услугата по ал. 1 се разглеждат от служители от
отдел „Туризъм и туристическа реклама” и се одобряват от заместник кмета по туризъм
в Община Несебър.
(4) При рекламиране на туристически продукт не се допускат рекламни
материали, които не са актуални, не са съобразени с добрите нрави или действащото
законодателство на Република България, както и такива, чието съдържание уронва
престижа на Община Несебър и страната ни като туристическа дестинация.
/бивш чл. 149а от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл.125 (1) За разполагане на маси, столове, витрини пред обекти за обществено
хранене, разположени върху тротоари и др. терени – общинска собственост се определя
такса, както следва:
1.
За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – зона А – 4,56 лева на кв.м на ден или
41,50 лева на кв.м на месец; I зона -2,28 лева на кв.м на ден или 27,60 лева на кв.м на
месец; II зона – 1,80 лева на кв.м на ден или 23,04 лева на кв.м на месец; III зона – 1,38
лева на кв.м. на ден или 13,80 лева на кв.м. на месец;
2.
За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 1,56 лева на кв.м на ден или 16,08
лева на кв.м на месец;
3. За останалите селища – 0,72 лева на кв.м на ден или 11,52 лева на кв.м на месец.
(2) Зоните по ал.1 са както следва:
1. Зона А – гр.Несебър – стара част – южно пристанище – рибни павилиони;
2. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част: зоните около северен и
южен плаж; ул. „Хан Крум“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо
Ботев“, ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“, , КК „Слънчев
бряг“ – без района на общежитията и кв. „Старият възел“;

3. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул.
„Прибойна“; ул. „Места“; ул. „Г.С.Раковски“; ул. „Св.св. Кирил и Методий“; ул. „Дюни“;
ул. „Еделвайс“; ж.к.“Младост“.;
4. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“;
жк.”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв. „Старият възел“.
/бивш чл. 36 от Наредба № 11- предложение за завишаване с 20 % , в т.ч. ДДС/
Чл.126 (1) За ползване на общински терени за разполагане на павилиони, маси,
сергии и други за продажба на хранителни стоки, цигари и алкохол, таксата се определя,
както следва:
1.
За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – I зона – 60,48 лева на кв.м на месец; II
зона – 46,08 лева на кв.м на месец; III зона -28,80 лева на кв.м.;
2.
За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда - І зона - 51,84 лева на кв.м на месец; II
зона – 46,08 лева на кв.м на месец;
3. За останалите селища - І зона - 31,68 лева на кв.м на месец; ІІ зона – 25.92 лв. на
кв.м. на месец.
(2) Зоните по ал.1 са както следва:
1. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част: зоните около северен и
южен плаж; ул. „Хан Крум“; ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо
Ботев“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“; КК Слънчев
бряг – без района на общежитията и кв. „Старият възел“; гр.Обзор, гр.Свети Влас,
с.Равда и останалите селища – централна търговска част на населените места;
2. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул.
„Прибойна“; ул.“Места“; ул. „Св.св.Кирил и Методий“; ул. „Г.С.Раковски“; ул. “Дюни“;
ул. „Еделвайс“; ж.к. „Младост“; гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда и останалите селища –
извън централната търговска част на населените места;
3. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; жк.
”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.“Старият възел“.
/бивш чл. 38 от Наредба № 11- предложение за завишаване с 20 % , в т.ч. ДДС/
Чл.127 (1) За ползване на общински терени за разполагане на павилиони с цел
продажба на промишлени стоки, таксата се определя, както следва:
1.За гр.Несебър и КК Слънчев бряг - І зона – 69,12 лева на кв.м на месец; II зона 54,72 лева на кв.м на месец; III зона - 34,56 лева на кв.м. на месец;
2.За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда - І зона – 46,08 лева на кв.м на месец; II зона
-40,32 лева на кв.м на месец;
3.За останалите селища - І зона -28,80 лева на кв.м на месец; II зона – 23,04 лева
на кв.м на месец;
(2) За ползване на общински терени за разполагане на временни обекти с цел
предоставяне на обущарски, часовникарски и ключарски услуги, таксата се определя,
както следва:
1.За гр. Несебър и к.к Слънчев бряг – зона І – 41,52 лева на кв. м. на месец; ІІ зона
– 32.88 лв. на кв.м на месец; ІІІ зона – 20.76 лв. на кв. на месец;
2.За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – І зона – 27.60 лв. на кв. м. за месец; ІІ зона
– 24.00 лв. на кв.м. на месец;
3.За останалите селища – І зона – 17.28 лв. на кв. на месец; II зона – 13.80 лв. на
кв.м. на месец.
/3/ Зоните по ал.1 и ал. 2 са както следва:
I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част: зоните около северен и
южен плаж; ул. „Хан Крум“; ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо
Ботев“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“; КК Слънчев

бряг – без района на общежитията и кв. „Старият възел“; гр.Обзор, гр.Свети Влас,
с.Равда и останалите селища – централна търговска част на населените места;
II зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул.
„Прибойна“; ул.“Места“; ул. „Св.св.Кирил и Методий“; ул. „Г.С.Раковски“; ул. “Дюни“;
ул. „Еделвайс“; ж.к. „Младост“; гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда и останалите селища –
извън централната търговска част на населените места;;
III зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; жк.
”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.“Старият възел“.
/бивш чл. 39 от Наредба № 11- предложение за завишаване с 20 % , в т.ч.. ДДС/
Чл.128 За ползване на общински терени за разполагане на банкомати, телефонни
кабини и други подобни, таксата се определя както следва:
1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 70,00 лева на кв.м на месец;
2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 58,00лева на кв.м на месец;
3. За останалите селища -43,00 лева на кв.м на месец.
/бивш чл. 40 от Наредба № 11- предложение за завишаване с 20 % , в т.ч.. ДДС/
Чл.129 (1) За ползване на зали - общинска собственост се заплащат следните
цени:
1. За ползване на зала за култура и изкуство в Читалище „Яна Лъскова“,
гр.Несебър - стар град се заплаща цена на услуга в размер на 300,00 лв. на час, а след
първия час по 100,00 лв. на час.
2. За ползване на Многофункционална зала - гр.Обзор се заплаща цена на услуга в
размер на 100,00 лв. на час, а след първия час по 50,00 лв. на час.
3. За ползване на Конферентна зала /трети етаж/ 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.
4. За ползване на Зала за кръжоци-танцувална зала /четвърти етаж/ в Културен
център„Артиум“ се заплаща цена на услуга в размер на 60,00 лв. на час, а след първия
час по 30,00 лв. на час.
5. За ползване на Репетиционна зала /четвърти етаж/ в Културен център„Артиум“ се
заплаща цена на услуга в размер на 40,00 лв. на час, а след първия час по 20,00 лв. на час.
6. За ползване на атриума /фоайе/ в Културен център „Артиум“ за провеждане на
изложби, ревюта и др. се заплаща цена на услуга в размер на 50,00 лв. на час, а след
първия час по 25,00 лв. на час.
7. За ползване на Концертна зала в Културен център „Артиум“ /Зрителна зала и
сцена/ се заплаща цена на услуга в размер на 400,00 лв. на час, а след първия час по
200,00 лв. на час. За репетиции се заплаща цена на услуга в размер на 50,00 лв. на час.
(2) За ползване на други зали - общинска собственост, с цел провеждане на
семинари, конференции и други обществени мероприятия се заплаща цена в размер на
50,00 лева на час.
(3) За ползване на други зали – общинска собственост, с цел провеждане на
учебни, спортни и други занимания се заплаща цена в размер на 10,00 лв. на час.
/бивш чл. 150 от Наредба № 11- предложение за промяна в размера на цените,
както и допълване с нови обекти. До сега принципа е бил първите 4 часа да се
заплащат на една цена, като при следващите същата намаля. С редакцията в този
вариант, предлагаме още от втория час разхода да бъде намален с 50 %, тъй като
разходите за почистване, предаване и приемане на залата и други съпътстващи
разходи са едни и същи без значение от часовете за които ще се ползва, а разходите за
ток, вода, охрана и други консумативи са постоянни, т.е. считаме, че се въвежда по –
справедлив принцип на заплащане/

Чл. 130 За ползване на общинско съоръжение се заплаща месечна цена в размер
на:
1.
за съоръжение за продажба на мед – 30,00 лв.;
2.
за съоръжение за продажба на картини – 40,00 лв.;
3.
за съоръжение за продажба на ядки – 40,00 лв.;
4.
за съоръжение за продажба на сувенири – 40,00 лв.;
5.
за съоръжение за продажба на риба – 40,00 лв.;
6.
за павилион – 50,00 лв.
/бивш чл. 150, ал. 3 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/
Чл. 131 За ползване на общинско имущество – фитнес зала в Многофункционална
зала - гр.Обзор се заплаща цена както следва :
1.
за еднократно посещение – 3,00 лв.;
2.
месечна абонаментна карта – 30,00 лв ;
3.
шестмесечна абонаментна карта – 120,00 лв.;
4.
годишна абонаментна карта – 200,00 лв.
/бивш чл. 150, ал. 4 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/
Чл. 132 За ползване на общинско имущество - тенис кортове на територията на
Община Несебър се заплаща цена както следва:
1.
за еднократно посещение до 1 час - 20,00 лв.;
2.
месечна абонаментна карта за 10 часа – 160,00 лв;
3.
тримесечна абонаментна карта за 30 часа – 420,00 лв;
4.
шестмесечна абонаментна карта за 50 часа – 600,00 лв.
/бивш чл. 170 з от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/
Чл.133 (1) За ползване на терени - публична общинска собственост за
мероприятия се заплаща цена както следва:
1.
за терени до 600 кв.м.:
а.
до 1 час – 30,00 лв.
б.
от 1 час до 4 часа – 100,00 лв.;
в.
от 4 часа до 24 часа – 200,00 лв.;
г.
от 1 до 3 дни – 500,00 лв.;
д.
над 3 дни – за всеки следващ ден по 200,00 лв.;
2.
за терени над 600 кв.м.:
а.
до 1 час – 60,00 лв.;
б.
до 4 часа – 200,00 лв.;
в.
от 4 часа до 24 часа – 400,00 лв.;
г.
от 1 до 3 дни – 1000,00 лв.;
д.
над 3 дни – за всеки следващ ден по 400,00 лв.
(2) В зависимост от вида на мероприятието цените са:
1. за държавни, общински, благотворителни и организирани по Закона за
събранията, митингите и манифестации – безплатни;
2. за културни и спортни прояви – цените по ал.1;
3. за заснемане на филмови продукции, клипове и реклами; за провеждане на
фирмени мероприятия, сватбени тържества и други – цените по ал.1, умножени с
коефициент 3.
(3) За ползване на Открита сцена – Амфитеатър, гр. Несебър - стар град се
заплаща цена в размер на 300,00 лв. на час, а след първия час по 150,00 лв. на час;
(4) За ползване на Открита сцена – Амфитеатър, гр.Обзор се заплаща цена в
размер на 150,00 лв. на час, а след първия час по 75,00 лв. на час;
(5) За ползване на сцена на открито върху терен - публична общинска собственост
се заплаща цена в размер на 100,00 лв. на час, а след първия час по 50,00 лв. на час.

/бивш чл. 151, ал. 1 от Наредба № 11/
Чл.134 За ползване на услуги в общински зали се заплащат цени в следните
размери:
1.
Озвучаване на зала в Читалище „Яна Лъскова“, гр. Несебър-стар град и на
Концертна зала в Културен център„Артиум“:
а.
до 8 часа — 200,00 лв. на час;
б.
1.2. над 8 часа –160,00 лв. на час;
2. Театрално осветление и озвучаване в Читалище „Яна Лъскова“ и Концертна
зала в Културен център „Артиум“ – 420,00 лв. на час.
3. Озвучаване на други зали –общинска собственост:
а.
3.1. до 8 часа – 40,00 лв. на час;
б.
3.2. над 8 часа –30,00 лв. на час.
4. Мултимедия:
а.
до 8 часа – 40,00 лв. на час;
б.
над 8 часа –30,00 лв. на час.
5. Уредба за симултанен превод:
а.
5.1. до 8 часа – 40,00 лв. на час;
б.
5.2. над 8 часа –30,00 лв. на час.
6. Флипчарт:
а.
6.1. до 8 часа – 5,00 лв. на час;
б.
6.2. над 8 часа –3,00 лв. на час.
/бивш чл. 170д от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените,
както и допълване с нови обекти/.
Чл.135 (1) Цена за правоучастия в организираните от Община Несебър и ЦПЛР
ОДК гр. Несебър международни фестивали, както следва:
1.
За участия в международна конкурсна програма:
а.
за колективи – 42,00 лв. на участник;
б.
за художници – 42,00 лв. на участник;
в.
за индивидуално участие – 60,00 лв.;
г.
при участие и в колектив, и индивидуално се заплаща 60,00 лв. от
участник;
д.
за Мис и Мистър Фестивал – 84,00 лв. на участник ;
2.
За участия в националната конкурсна програма:
а.
за колективи – 20,40 лв. на участник;
б.
за индивидуално участие – 60,00 лв.;
(2) При участия на две и повече деца от едно семейство в конкурсната програма
на съответния фестивал, таксата за второто и следващо дете се заплаща с 50 на сто
намаление.
(3) От такса за правоучастие се освобождават участниците от община Несебър.
/бивш чл. 154а от Наредба № 11- предложение за промяна в размера на цените/.
Чл.136 (1) За входни билети и екскурзоводските беседи за музейни обекти към
Музей „Старинен Несебър” се заплащат цени в размер:
1. Входни билети за Археологически музей:
1.1. Индивидуални посетители
– Възрастни 6.00 лв.
– Деца
3.00 лв.
1.2. Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:
– Възрастни 5.00 лв.
– Деца
2.50 лв.
2.Входни билети за църква „Св.Стефан“:

2.1. Индивидуални посетители:
– Възрастни 6.00 лв.
– Деца
3.00 лв.
2.2. Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:
– Възрастни 5.00 лв.
– Деца
2.50 лв.
3. Входни билети за църква „Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“,
Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител”, църква „Св.Параскева” и църква „Св.
Тодор“:
3.1. Индивидуални посетители:
– Възрастни 3.00 лв.
– Деца
2.00 лв.
3.2. Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:
– Възрастни 2.50 лв.
– Деца
1.50 лв.
4. Комбинирани билети:
4.1. Археологически музей и Етнографски музей:
– Възрастни 8.00 лв.
– Деца
4.00 лв.
4.2. Църква „Св.Стефан” и църква „Св.Спас”:
– Възрастни 8.00 лв.
– Деца
4.00 лв.
4.3. Археологически музей и църква „Св.Стефан” :
– Възрастни –
10.00 лв.
– Деца
–
5.00 лв.
4.4. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 1 обект по избор
(Етнографски музей или църквите „Св.Спас“, „Христос Пантократор“, „Св.Йоан
Кръстител”, „Св.Параскева” или „Св. Тодор“):
– Възрастни –
12.00 лв.
– Деца
–
6.00 лв.
4.5. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 2 обекта по избор
(Етнографски музей или църквите „Св.Спас”, „Хр.Пантократор” , „Св. Йоан Кръстител“,
„Св. Параскева“ или „Св. Тодор“):
– Възрастни –
15.00 лв.;
– Деца
–
8.00 лв.
4.6. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, плюс 3 обекта по избор
(Етнографски музей или църквите „Св.Спас”, „Хр.Пантократор”, „Св.Йоан Кръстител”,
„Св.Параскева” или „Св. Тодор“):
– Възрастни –
18.00 лв.;
– Деца
–
9.00 лв.
4.7. Всички църкви (/„Св.Стефан”, „Св.Спас”, „Хр.Пантократор”, „Св.Йоан
Кръстител”, „Св.Параскева” и „Св. Тодор“):
– Възрастни –
18.00 лв.;
– Деца
–
9.00 лв.
4.8. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, плюс 4 обекта по избор
(Етнографски или църквите „Св.Спас”, „Хр.Пантократор”, „Св.Йоан Кръстител”,
„Св.Параскева” или „Св. Тодор“):
– Възрастни –
20.00 лв.;
– Деца
–
10.00 лв.

4.9. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, плюс 5 обекта по избор
(Етнографски музей или църквите „Св.Спас”, „Хр.Пантократор”, „Св.Йоан Кръстител”,
„Св.Параскева” или „Св. Тодор“):
– Възрастни –
22.00 лв.;
– Деца
–
11.00 лв.
4.10. Всички осем музейни обекта (Археологически музей, църква „Св.Стефан”,
Етнографски музей, църквите „Св.Спас”, „Хр.Пантократор”, „Св.Йоан Кръстител”,
„Св.Параскева” или „Св. Тодор“):
– Възрастни –
25.00 лв.;
– Деца
–
12.00 лв.
5. За екскурзоводско обслужване:
5.1. Екскурзоводски беседи:
А) Групи до 20 души:
– на български език за ученици и студенти – 10.00 лв.
– на чужд език (руски, немски, английски) – 30.00лв.
Б) Групи над 20 души:
– на български език за ученици и студенти –
0.50 лв. на човек;
– на чужд език (руски, немски, английски) –
1.50 лв. на човек
5.2. Панорамни обиколки:
А) Групи до 20 души:
– „Месамбрия – Месемврия – Несебър” (обхваща всички периоди от историята на
града) – 30.00 лв.
– „Вяра в Несебър” (представя развитието на Несебър като църковен център) –
20.00 лв.
– Панорамна обиколка без посещение на музеен обект (макс. продължителност 1
час) – 60.00 лв.
Б) Групи над 20 души:
– „Месамбрия – Месемврия – Несебър” –
1.50 лв. на човек;
– „Вяра в Несебър”
–
1.00 лв. на човек;
– Панорамна обиколка без посещение на музеен обект (макс. продължителност 1
час) – 3.00 лв. на човек.
5.3. Панорамни обиколки с фикскиран час + вход за църква „Св.Стефан” и за
група най-малко от 5-ма души:
– Възрастни –
10.00 лв. на човек;
– Деца
–
5.00 лв. на дете
5.4. Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт) – 5.00 лв. на
устройство (български, руски, немски, английски, френски език).
(2) При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс
панорамна обиколка според вида.
(3) Децата до 6 годишна възраст и жителите на Община Несебър посещават
обектите по ал. 1, т. 1-4 безплатно.
(4) За предоставяне на услуги и права от Музей „Старинен Несебър” се заплащат
следните цени:
1.
за извършване на справка за наличието на документи и движими културни
ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея – 10.00 лв.;
2.
за заснемане на документални филми с културни ценности от фондовете на
музея и интериорни пространства – 50.00 лв. на всеки започнат час;
3.
за заснемане на културни ценности от основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея на висока резолюция за публикации, изложби и други и
предоставянето им на електронен носител – 10.00 лв. за брой;

4.
за ползване на зала Археологически музей – 100.00 лв. на час;
5.
за ползване на лапидариум – Археологически музей и дворни пространства
на църква „Св.Стефан” и на Етнографски музей - 50.00 лв. на час;
6.
за ползване на църква „Йоан Кръстител” за културни мероприятия,
концерти и др. – 100.00 лв. на час;
7.
за ползване на църква „Св.Параскева” за културни мероприятия – 80.00 лв.
на час.
(5) Цени по ал.4, т.4, т.5, т.6 и т.7 се заплащат, когато мероприятията се провеждат
извън ангажиментите и Културната програма на Община Несебър.
/бивш чл. 152 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените,
същите са били актуализирани за последно пред 2017г/.
Чл.137 (1) За автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и заверка
на пътен лист при всяко тръгване на автобусите, ежедневно се заплаща цена на услуга в
размер, както следва:
•
за превози по Републиканската транспортна схема – 15,60 лв. за всеки курс;
•
за превози по Областната транспортна схема – 4,80 лв. за всеки курс;
•
за превози по Общинската транспортна схема – 2,40 лв за всеки курс.
(2) Цените по ал.1 са целогодишни, без да се разделят на зимен и летен период.
/бивш чл. 155 от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цените/
Чл.138 (1) За абонамент на паркомясто в общински паркинг се заплащат следните
цени на услуги:
1.1. За автомобили на лица с постоянен адрес в съответното населено място на
територията на Община Несебър – 25,00 лева на месец;
1.2. За издаване на абонаментна карта за летния период на лица с постоянен адрес
в съответното населено място на територията на Община Несебър -75,00 лв.
2.1. За автомобили на търговци, развиващи дейност на територията на Община
Несебър – 50,00 лева на месец;
2.2. За издаване на абонаментна карта на търговци, развиващи дейност на
територията на Община Несебър за летния период - 300,00 лв
3. За автомобили на туристи:
а.
за престой до 4 часа – по 2,00 лев на час;
б.
престой над 4 часа до 24 часа – 8,00 лева на денонощие.
4.За автобуси:
а.
за престой до 4 часа – 5,00 лв. на час;
б.
за престой над 4 часа до 24 часа – 20,00 лв. на денонощие
в.
за месечен абонамент – 120,00 лв.
(2) За абонамент на паркомясто по улична мрежа се за заплаща 20,00 лева на
месец.
(3) За абонамент на паркомясто в подземен закрит общински паркинг на
територията на Община Несебър се заплаща цена в размер на 100,00 лв. на месец.
(4) За ползване на паркомясто в ситуирана зона за кратковременно платено
паркиране на територията на Община Несебър се заплаща цена в размер на 1,00 лв. на
час.
(5) За престой в наказателен паркинг се заплаща 2,00 лв. на час.
(6) За абонамент на товарни таксита за едно паркомясто в Товарен паркинг – 20,00
лв. на месец.
(7) За освобождаване на репатрирано МПС се заплаща сумата от 50,00 лв.
(8) За освобождаване на място на МПС с поставени скоби се заплаща сумата от
15,00 лв.

(9) За предоставяне на услуга „Пътна помощ“ се заплаща цена в размер 2,50 лв.
на км
/бивш чл. 156 и чл. 156 б от Наредба № 11- предложение за промяна в размера
на цените по т. 1 и ал. 7. Предложено е увеличение на част от цените за абонамент
на паркомясто, както и са предвидени нови права – абонамент на паркомясто на
улична мрежа, абонамент на паркомясто в подземен закрит паркинг и за
освобождаване на репатрирано МПС от 36 на 50лв. Повишаването на цените е с цел
покриване разходите по дейността, същите не са актуализирани от 2009г/.
Чл. 139 (1) За издаване на нова магнитна карта за достъп през автоматични
бариери, лицата с постоянен адрес в гр. Несебър заплащат еднократно цена в размер на
10,00 лв. за 1 брой.
(2) За издаване или преактивиране на магнитна карта за достъп през автоматични
бариери, търговците и наематели на туристически обекти заплащат годишна цена в
размер на 200,00лв. за 1 брой.
(3) При просрочване на определеното време за зареждане на търговски или
туристически обект картата се блокира и лицата по ал.2 заплащат 50,00лв. за активиране.
Чл. 140 (1) За ползване на яхтено и рибарско пристанище се заплаща линейна
кейова цена за всеки започнат линеен метър от максималната дължина на кораба,
обявена в корабните документи, както следва:
1. За домуване на кораби се заплаща годишна цена в размер на:
а) за кораби до 7.5 м. – 120,00 лв.
б) за кораби до 12 м. – 310,00 лв.
в) за кораби над 12 м. – 600,00 лв.
2. Зза приставане на кораби се заплаща дневна цена в размер на:
а) за кораби до 7.5 м. – 15,00 лв.
б) за кораби до 12 м. – 43,00 лв.
в) за кораби над 12 м. – 72,00 лв.
(2) Под дневна цена по смисъла на ал. 1, т. 2 се има предвид период от 24 часа.
(3) За приставане за период до 3 дни цената се събира от длъжностно лице от ОП
„Пристанищна инфраструктура“ при Община Несебър при приставане на кораба. За
приставане за период по – дълъг от 3 дни, при приставането са заплаща цена за 3 дни и
се подава заявление по образец до директора на ОП „Пристанищна инфраструктура“.
Заявлението се разглежда в рамките на 3 дни. При последвало разрешение се доплаща
дължимата цена за разрешения срок за приставане.
(4) Заявления за издаване на разрешения за домуване се подават в сроковете и при
условията на ал.3. Разрешенията, с посочване на кейовата местостоянка, се издават за
срок от 1 година. Дължимата годишна такса се заплаща при получаване на
разрешението.
(5) За ползване на част от територията на пристанището за извършване на
дейност, свързана с дейността на корабите като местостоянки за изкупуване на риба и
други водни организми се заплаща цена в размер и по реда на чл. 37, ал.1, т.1 от
настоящата наредба.
/бивш чл. 156 а от Наредба № 11- предложение за промяна в размера на
цените по ал. 1, като за всички е предложено увеличение с 20 % спрямо до сега
действащите. Мотив за горното е, че приходите от тези такси /които са само по ал.
1, т. 1 /за домуване/ не покриват разходите по издръжка на пристанището /ОП
„Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър. С предложеното увеличение отново
няма да се покрие на 100 % издръжката на ОП, но предлагаме това да стане
постепенно – за 2017г отчета на бюджета на ОП е 31 702лв, а събраните приходи от
дейността – 17 264лв.

Чл.141 За ползване на тоалетни - общинска собственост се заплаща цена за вход в
размер на 0,50 лв.
/бивш чл. 170а от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл. 142 (1) За вземане на животни за отглеждане от приюта за безстопанствени
кучета се заплаща цена в разер на:
1.
За мъжко куче – 66,00 лв.
2.
За женско куче – 76,00 лв.
(2) В цената влизат разходите за обезпаратизяване, ваксина против бяс, кастрация,
идентификационен чип, издаване на паспорт, нашийник с медальон. Не се заплащат
разходите за залавяне и отвеждане до приюта, както и разходите за отглеждане до
момента на вземането.
/бивш чл. 170б от Наредба № 11- предложение за запазване размера на цената/
Чл.143. (1) За претоварване на тон смесен отпадък в Претоварна станция за
отпадъци гр. Несебър и транспорт до Регионално депо се заплаща цена в размер на 30,00
лв. от лицата, транспортиращи отпадъка.
(2) Едновременно със заплащането на цената по ал.1, се заплащат и дължимите
обезпечения по чл.60 ал.1 от ЗУО и отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО, както и цената за
обработка на смесения отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински
съвет - Бургас.
(3) За претоварването на разделно събран тон зелен отпадък в Претоварна станция
за отпадъци гр. Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена в размер на
30,00 лв. от лицата, транспортиращи отпадъка.
(4) Едновременно със заплащането на цената по ал.3 , се заплаща и дължимата
цена за обработка на зеления отпадък на депо Братово, определена с решение на
Общински съвет – Бургас.
(5) За претоварване на тон опасен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр.
Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена в размер на 30,00 лв. от лицата,
транспортиращи отпадъка.
(6) Едновременно със заплащането на цената по ал.5, се заплаща и дължимата
цена за временно съхранение на опасния отпадък на депо Братово, определена с решение
на Общински съвет - Бургас.
(7) За третиране на строителни отпадъци от бита в Претоварна станция за
отпадъци гр. Несебър се заплаща цена в размер на 8,40 лв..
(8) Едновременно със заплащането на цената по ал. 7 се заплащат и дължимите
отчисления по чл. 64 ал.1 от ЗУО.
/бивш чл. 170е от Наредба № 11- предложение за минимално увеличаване размера на
цената/
Община Несебър в партньорство с общините Бургас, Средец, Камено, Поморие,
Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе са изпълнители на проект за изграждане на
регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас, в т.ч. за изграждане на
претоварна станция за събиране на отпадъци в гр. Несебър – ПСО гр. Несебър /за
общините Несебър и Поморие/ и доставка на техника за транспорт на дълги
разстояния. Приключи изпълнението на проекта, като се очаква ПСО гр. Несебър
реално да започне да функционира от м. Юни 2015г. За целта с решение на ОбС
Несебър № 997/2014г е създадено ОП „Управление на отпадъци” Несебър и са приети
такси с решение на ОбС Несебър № 1194/2015г, които са обоснование на база
изготвената Концепция за управление на отпадъците на регионалната система за
отпадъци регион Бургас от Консорциум „Стройконтрол- БИМ- Бургас” от м.март
2015г, в която е анализирана наличната информация за регионалната система за
управление на отпадъците, направена е оценка на разходите на регионалната система

и заплащане на разходите за регионалната система, в т.ч. цената за претоварване на
ПСО Несебър за битови и за строителни отпадъци, както следва:
За
битови За строителни
отпадъци
отпадъци
1. Експлоатационни разходи/годишно
Възнаграждения, вкл. нощна охрана
189 000 лв
27 000 лв
Горива
572 000 лв
55 000 лв
Електроенергия
34 200 лв
3 800 лв
Вода и пречистване, вкл. извозване
1 800 лв
200 лв
Поддръжка сгради и инфраструктура
12 000 лв
2 000 лв
Поддръжка оборудване и техника
51 000 лв
26 000 лв
Общо
860 000 лв
114 000 лв
2. Количества на ПСО отпадък/годишно
36 300 т.
13 000 т.
3. Цена за покриване на експлоатационните
23,70 лв/т.
8,80 лв/т.
разходи
Експлоатационните разходи на ПСО гр. Несебър включват разходите за
уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани контейнери, за
транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо, за третиране на
строителните отпадъци, както и разходите по поддържане на площадката на
станцията.
Определените цени на услуги, които се предоставят от ОП „ПСО“ Несебър от
2015г са били съответно по ал. 1, 3 и 5 – 23,70лв без ДДС /или 28,44 с ДДС/ и по ал. 7 –
6,20лв с ДДС, или 7,44 лв с ДДС, т.е. още към този момент разходите за третиране на
строителни отпадъци от бита в ПСО не са били възстановими на 100 %. Видно от
новото предложение, предлагаме увеличение на цената за претоварване на тон и
транспорт до регионално депо да се увеличи от 28,44лв на 30,00лв /с 5 %/, което е
незначително увеличение спрямо нараствалите разходи за труд, вода и електроенергия
спрямо 2015г, а за третирането на строителни отпадъци от бита и с новото
предложение цената е под себестойността на услугата, видното от таблицата.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме
следните:
Мотиви за приемане на нова Наредба № 11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Несебър:
І.Причини, които налагат приемането:
Причината поради която е изготвен проект на изцяло нова Наредба № 11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Несебър е продиктувано от правната несигурност в която се намира Община
Несебър, предвид обстоятелството, че действащата Наредба към настоящият момент е
отменена с решение на административен съд Бургас №2260/22.12.2017г. по адм. дело
2492 по описа на съда за същата година. Решението на съда е обжалвано и предстои
произнасяне от Върховен административен съд . Предвид факта, че мотивите на съда за
отмяната на нормативният акт са относно неспазване на процесуалните правила по
приемането му, което вероятно със съдебният акт на ВАС ще бъде потвърдена
отмяната на Наредба. Това ще рефлектира негативно върху дейността на общината, тъй
като поднормативният документ е от съществено значение за нормалното протичане
на нейната работа.

С разработеният проект
се предлага обобщаване, систематизиране и
актуализация на досега действащият нормативният акт и привеждането му в
съответствие с измененията настъпили в законодателството имащи отношение към
предмета на нормативния акт.
При изготвяне на проекта , бе направен анализ на действащите такси при което
се установи, че част от тях по своята правна същност представляват услуги, поради
което следва да бъдат установени на съответно им систематично мястото им в
Наредбата , отнасящи се за такси на услуги.
ІІ. Целите, които се поставят:
В изготвения проект на изцяло нова Наредба № 11 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър голяма част от
съществуващите до момента с приетата от ОбС Несебър Наредба № 11 от 2008г,
многократно променяна до момента се запазват. За малка част, предложението е за
завишаване, тъй като от 2008-2013г са настъпили промени и и са повишени разходите по
предоставянето на услугите на местни такси. При подготовка на проекта на Наредбата,
се съпоставиха възможностите за подобряване качеството на услугата и постигане на
баланс при разпределението на финансовата тежест между Общината и гражданите,
ползватели на услугата, при спазване изискванията на чл. 7 и 8 от ЗМДТ. Също така,
настоящият проект отчита социално икономическата необходимост от предоставянето и
ползването на услугите, предоставяни от детските градини и възможността за тяхното
ползване от всички граждани.
ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Не са необходими.
ІV.Очаквани резултати от прилагането:
Не се очакват различни от досега получаваните.
V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 е
подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона
за местните данъци и такси. И двата са нормативни акта кореспондиращи с правото на
Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно
самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
ВНОСИТЕЛ:
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