На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните
актове и предвид обстоятелството,че част от предлаганите изменения целят създаване
на облекчен ред при издаването на данъчни оценки и удостоверения за липса на
задължения както и намаляване на размера на цени на услуги, което е в улеснение на
гражданите и търговците, извършващи сезонна дейност, а останалите предложения са
свързани с изменения в наредбата поради причини от техническо естество в 14-дневен
срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и
на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и
становища относно представения Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за
административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1
или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.
Проект!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
§ 1. Текстът на чл. 98 се изменя и придобива следната редакция:
Чл.98 За издаване на удостоверение за данъчна оценка за обособен обект се заплаща
такса както следва :
Т.1 При изготвяне в рамките на 5 работни дни – 10 лв.
Т.2 При изготвяне в рамките на 24 часа / при предварително съгласуване за
техническа възможност/ след подаване на искане / – 50 лв.
§ 2. В чл. 102а се правят следните изменения:
израза „в рамките на 14 работни дни” става „в рамките на 7 дни”
§ 3. Създава чл. 47 със следния текст:
„ Не могат да участват в процедура по издаване разрешение за ползване на
пазари тържища , панаири , тротоари , площади , улични платна и терени за ползване на
Физически и юридически лица които имат задължения към община Несебър.
§ 4. чл.138, ал.1 се изменя и същият придобива следната редакция:
„За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз се заплаща сума в
размер на 300.00лв.“
§ 5.Отменя се т.4 на чл.138 ;
§6. Създава се нова ал.4 на чл.150 със следното съдържание:
„Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имуществофитнес зала в многофункционална зала в гр. Обзор, както следва:
т. 1 – за еднократно посещение – 3,00лв.;

т. 2 – месечна абонаментна карта – 30,00лв;
т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 120,00лв;
т. 4- годишна абонаментна карта – 200,00лв.“
§7.В чл.170в се правят следните изменения:
В Точка 1 сумата «1 лв». става „ 0.50лв“;
В Точка 2 сумата „1,50 лв“ става 0.50лв.“
В точка 3 сумата „2,00 лв” става „0.60лв.“
§8.Отменя се чл.100;
§9 В Преходните и заключителни разпоредби се създава нова точка 17 със
следният текст „Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Несебър приета с решение № ................ влизат в сила в 3-дневен срок
след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг

