О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.02.2019 г.,
за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно
обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 26, както и на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg;
v.taralova@burgas.bg; z.geoegieva@burgas.bg

ПРОЕКТ:
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,
Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3,
Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол
№36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018
г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1,
Протокол №52/18.12.2018 г.
§1. В Приложение №5, Раздел ХII, в т. 5 - Професионална гимназия по компютърно
програмиране и иновации се създават нови подточки със следното съдържание:
1.
„5.6. За нощувка в общежитие от 01.07. до 30.08. за ученици, участващи в
обучителните курсове към гимназията, вкл. ДДС, 35 лв.“
2.
„5.7. Ускорен курс по програмиране С++ - 40 учебни часа вкл. ДДС 252 лв.“
3.
„5.8. Ускорен курс по програмиране Python - 40 учебни часа, вкл. ДДС 252 лв.“
4.
„5.9. Курс по техномехатроника с Ардуино – 60 учебни часа, вкл. ДДС 372 лв.“
5.
„5.10. Курс по Web дизайн – HTML, CSS, Java script – 40 учебни часа, вкл. ДДС
252 лв.“
6.
„5.11. Курс по CISCO IT Essentials – 70 учебни часа, вкл. ДДС 432 лв.“
7.
„5.12. Курс по графичен дизайн – Photoshop, Illustrator - 40 учебни часа, вкл.
ДДС, 252 лв.“
8.
„5.13. Курс за офис-специалист – Word, Exell, Power Point - 40 учебни часа, вкл.
ДДС, 252 лв.“

