На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.11.2017г., за
предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински
съвет - Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.)
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно
обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул.
"Александровска"
№
26
или
на
следните
електронни
адреси:
z.georgieva@burgas.bg; r.ivanova@burgas.bg
ПРОЕКТ НА
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,
Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет –
Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.)
§ 1. В чл.31 досегашният текст става алинея 1 и се създават нови алинеи 2 и 3
със следното съдържание:
“(2) Лицата, придобили сертификат за инвестиция клас А, клас Б и
приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите, заплащат 75% от дължимите такси и цени за технически услуги.
(3) Лицата, придобили сертификат за инвестиция клас В по реда на Наредбата
за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община
бургас и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В, заплащат 80 % от
дължимите такси и цени за технически услуги.“
§2. В Приложение 1, Размер на годишната такса за битови отпадъци, в т.7.1.
Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия, в подточка 7.1.1. За
жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия,
намиращи се в строителните граници и застроени територии на гр. Бургас и
кварталите му, в промил върху данъчната оценка на имота, цифрата «1.0‰» се
заменя с «1.1‰», в ред - За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения» цифрата «0.1‰» се заменя с «0.2‰».
§ 3. В Приложение 3, Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги
предоставяни от Община Бургас, в Раздел ІІ Детски ясли, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други
общински социални услуги:
1. Създава се нова точка със следното съдържание:
5а.

Целодневна подготвителна група, за деца придобили удостоверение за завършена
подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата

100,00

1

календарна година, за периода 01 юни – 31 август, при ползване на
преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечна такса

2. В точка 9 Домашен социален патронаж:
а) в трета подточка цифрата 5 се заменя със 7;
б) създава се нова подточка със следното съдържание:

- лица – военноинвалиди и военнопострадали по чл.4 т.1 и т.4 от Закона за
военоинвалидите и военнопострадалите, ползващи преференциите на чл.19
ал.2 от с.з.

30% от
размера на
таксата

§ 4. В Приложение 4, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от
ЗМДТ, предоставени от Община Бургас:
1.
В Раздел І Административни услуги, се създава нова точка със следното
съдържание:
17.

Издаване на пропуск за движение на МПС по ул.
«Александровска», ул. «Богориди», Приморски парк и
други паркове в гр. Бургас
- до 3 дни
- до 15 дни
- до 1 месец

осв. ДДС

като, следващите точки стават съответно 18, 19 и 20.

безплатно
30,00
50,00

2. Създава се нов раздел:
Раздел V
Услуги свързани със здравеопазване и социални
дейности
1 Доставка на храна, приготвена от детска млечна кухня до
дома на потребителя

вкл.ДДС

0,50

§ 5. В Приложение 5, Тарифа на цени на услуги и права по Чл.6 ал.2 от
ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от
Община Бургас,
1.
Раздел VІІ придобива следната редакция:
Раздел VІІ

Професионален ансамбъл “Странджа”
Участие в програма до 15 мин.

вкл. ДДС

Участие в програма до 30 мин.

вкл. ДДС

Участие в програма до 45 мин.

вкл. ДДС

Участие в програма до 60 мин.

вкл. ДДС

Участие в програма над 60 мин.

вкл. ДДС

- участие на изпълнител

вкл. ДДС

по договаряне, но не помалко от 500,00
по договаряне, но не помалко от 800,00
по договаряне, но не помалко от 1 200,00
по договаряне, но не помалко от 1 600,00
по договаряне, но не помалко от 2 000, 00
30,00

Входни билети
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2.

-

за възрастни

вкл. ДДС

-

за лица в неравностойно положение

вкл. ДДС

8,00
10,00
12,00
15,00
5,00

-

за деца до 7 години

вкл. ДДС

5,00

В Раздел ХІІ, Услуги, предоставяни от училища

а) В т.3 ПГ по механоелектротехника и електроника-Бургас, подточки 3.8, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12, 3.13 и 3.14 придобиват следната редакция:
3.8. Квалификационен курс на обучение след завършено средно
образование
по
професия
„Електротехник“,
специалност
„Електрообзавеждане на производството“ и «Електроозавеждане на
транспортна техника»; професия „Техник по транспортна техника“,
специалност „Автотранспортна техника»; професия «Техник по
електронна техника», специалност «Промишлена електроника» и
«Микропоцесорна техника», професия «Техник на компютърни
системи», специалност « Компютърни мрежи»; професия «Техникприложник», специалност «Промишлена естетика и дизайн» - първа
година.
3.9. Квалификационен курс на обучение след завършено средно
образование
по
професия
„Електротехник“,
специалност
„Електрообзавеждане на производството“ и «Електроозавеждане на
транспортна техника»; професия „Техник по транспортна техника“,
специалност „Автотранспортна техника»; професия «Техник по
електронна техника», специалност «Промишлена електроника» и
«Микропоцесорна техника», професия «Техник на компютърни
системи», специалност « Компютърни мрежи»; професия «Техникприложник», специалност «Промишлена естетика и дизайн» - първа
година.
3.10. Квалификационен курс по професия „Заварчик“, специалност
„Заваряване“.
3.11. Квалификационен курс по професия „Стругар“, специалност
„Стругарство“
3.12. Обучение „Водачи на МП“, категория В
3.13. Модулно обучение за правоспособност „Заварчик на ъглови
шевове“, модул 1
3.14. Модулно обучение за правоспособност „Заварчик на ъглови
шевове“, модул 2

вкл. ДДС

620,00

вкл. ДДС

620,00

вкл. ДДС

670,00

вкл. ДДС

670,00

вкл. ДДС

600,00

вкл. ДДС

150,00

вкл. ДДС

155,00

без ДДС

800,00

вкл. ДДС

1 600,00

б) т.4 ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас придобива следната редакция:
4.

ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас

4.1. Задочен курс на обучение по професия „Строителен техник” – на
курсист
4.2. Квалификационен курс по рамкова програма Е за продължаващо
професионално обучение за актуализиране или разширяване на
придобита професионална квалификация за цялата професия с
придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация /за
цялата професия/ по направленията «Архитектура, урбанизъм и
геодезия», «Строителство» и «Градинарство (паркове и градини)»
след придобито право за явяване на Държавни зрелостни изпити за
завършване на средно образование или завършено средно
образование, придобита втора степен на професионална

3

квалификация по професия от същата област на образование за лица
навършили 16 години и сключване на договор за обучение и
финасиране
4.3. Самостоятелна форма на обучение – по рамкова програма Е за
разширяване на придобита степена на професионална квалификация
(за ученици ХІІІ клас) с придобиване на ІІІ СПК по направленията
«Архитектура, урбанизъм и геодезия», «Строителство» и
«Градинарство (паркове и градини)» след завършено средно
образование
4.4. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
за придобиване на квалификация по професия или част от професия
за лица, навършили 16 год. В направленията «Архитектура,
урбанизъм и геодезия», «Строителство» и «Градинарство (паркове и
градини)»
4.5 Квалификационен курс по Рамкова програма Е за продължаващо
професионално обучение за актуализиране или разширяване на
придобита професионална квалификация за цялата професия с
придобиване на II та степен на професионална квалификация по
професиите: „Строител” , „Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи” и „ Озеленител” по специалности , за лица
със завършен първи гимназиален етап или завършен X клас,
навършили 16 години, срок на обучение: до една календарна година,
сключване на Договор за обучение и финансиране
4.6. Квалификационен курс по Рамкова програма Е за
продължаващо професионално обучение за актуализиране или
разширяване на придобита професионална квалификация за цялата
професия с придобиване на I ва степен на професионална
квалификация по професиите: „Помощник в строителството”, и „
Озеленяване и цветарство” по специалности, за лица със завършено
основно образование или курс за ограмотяване, навършили 16
години, срок на обучение: до една календарна година, сключване на
Договор за обучение и финансиране
4.7. По рамкова програма Д за начално професионално обучение, за
придобиване на квалификация по част от професия за лица,
навършили 16 години в направленията: „Архитектура, урбанизъм и
геодезия” „Строителство” и „ Градинарство /паркове и градини / ”:
срок – до завършване на процедурата; сключване на Договор за
обучение и финансиране, цената е на един брой резултат от учене/
компетентност/, според ДОС за съответната специалност

вкл. ДДС

800,00

вкл.ДДС

600,00

вкл.ДДС

850,00/
годишна

вкл.ДДС

480,00/
годишна

вкл.ДДС

186,00/
годишна

§ 6. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от
ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия:
1. В Раздел ІІ, ОП „Туризъм“:
а) В т.1 ТК „Остров Света Анастасия“:
а.а) Подточки 1 и 2 се изменят така:
1.Билет за кораб „Анастасия“
/*цената важи за двупосочен билет от Бургас до Остров
Света Анастасия. В определени (предварително обявени)
дни същата цена важи за 1-часова разходка в Бургаския
залив)
- Стандартен
01.06-30.09

вкл. ДДС

12,00
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1.10-31.05
-

10,00
За ученици и лица, упражнили правото си на
пенсия за осигурителен стаж и възраст

01.06-30.09
1.10-31.05
- За деца до 3 години и лица с увреждания (деца
навършили 3 години заплащат такса за
пътуване)
- За групи /над 20 човека/
01.06-30.09
1.10-31.05
- За ученически групи /над 20 човека/
-

Туроператори и турагенти, придружаващи
група туристи (над 15 души) регулярно, при
сключен договор

вкл. ДДС

Безплатно
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

01.06-30.09
1.10-31.05
2.Билет за музей
-

Стандартен

-

-

За ученици и лица, упражнили правото си на
пенсия за осигурителен стаж и възраст
За деца до 3 години и лица с увреждания (деца
навършили 3 години заплащат такса )
За деца от 3 до 7 ненавършени години

-

За групи /над 20 човека/

-

За групи от ученици или лица, упражнили
правото си на пенсия за осигурителен стаж и
възраст ( над 20 човека)
Туроператори и турагенти, придружаващи
група туристи (над 15 души) регулярно, при
сключен договор

-

-

10,00
9,00

10,00/на човек
9,00/на човек
8,00/на човек

10,00/човек
9,00/човек

вкл. ДДС

6,00

вкл. ДДС

3,00

вкл. ДДС

безплатно

вкл. ДДС

1,00

вкл. ДДС

4,00/на човек

вкл. ДДС

2,00/на човек

вкл. ДДС

4,00/човек

вкл. ДДС

50,00/час

вкл. ДДС

3,00/на
пасажер

а.б) Създава се нова подточка:

6а.Провеждане на частни събития на територията на ТК
„Остров Света Анастасия“

а.в) Подточка 7 придобива следната редакция:
7.Акостиране на яхти, лодки и други частни плавателни
съдове

б) В т.2 ТК „Аква калиде“:
б.а) в подточка 1. Билет за посещение на Музейна експозиция
„Банята на Сюлейман Великолепни“:
− ред четвърти се изменя така:
за деца до 3 години и лица с увреждания(деца навършили 3
години заплащат такса за пътуване)

безплатно

− след него се добавя нов ред:

за деца от 3 до 7 ненавършени години
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01.06-30.09
1.10-31.05

вкл. ДДС

1,50
1,00

вкл. ДДС

4,00/човек
3,00/човек

− в края на подточката се добавя нов ред:

Туроператори и турагенти, придружаващи група туристи
(над 15 души) регулярно, при сключен договор
01.06-30.09
1.10-31.05

в) Създава се нова подточка:

3.

Лица, закупили билети през електронни сайтове за
колективно пазаруване, ползват до 30%отстъпка от всички
цени по този раздел.

2. В Раздел ІІІ, ОП „Спортни имоти“:
а) В т.1 Спортна зала „Младост“:
а.а) В подточка «Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ» на
реда –тренировки, след цифрата 20.00 думата «тренировка» се заменя с «час».
а.б) В подточка «Външни спортни клубове», редове от първи до пети се изменят и
придобиват следната редакция:
- мачове от първенството по спортен календар

вкл. ДДС

60,00/среща

- приятелски мачове

вкл. ДДС

70,00/среща

- зала 1 чуждестранни отбори - тренировки

вкл. ДДС

50,00/час

- зала 2 чуждестранни отбори - тренировки

вкл. ДДС

30,00/час

- зала 3 и зала 4 чуждестранни отбори - тренировки

вкл. ДДС

20,00/час

а.в) В подточка « Ползване на зали, Лицензирани спортни клубове, със сключен
договор с ОП СИ», редове от четвърти и пети се изменят така:
- зала 1 футбол малки врати

вкл. ДДС

120,00/среща

Ползване на офис помещения от спортни клубове след
сключен договор с ОП „СИ” -

вкл. ДДС

30,00/месец

заличават се редове:

Зимен период 01.11 – 01.04

вкл. ДДС

20,00

Летен период 01.04 – 01.11

вкл. ДДС

10,00

б) В т.2 Спортна зала „Никола Станчев“:
б.а) В подточка «– голяма зала», подраздел «Хандбал» се променя:
Хандбал

От 7,30 – 17,00 часа

вкл. ДДС

30,00/ час

От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

40,00/ час

б.б) В ред «Топки за тенис 4 бр.» числото «4,00» се заменя с «3,00/час».
б.в) Ред «Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с
ОП „СИ”» придобива следната редакция:
Ползване на офис помещения от спортни клубове след
сключен договор с ОП „СИ”

вкл. ДДС

30,00/час

6

заличават се редове:

Зимен период 01.11 – 01.04

вкл. ДДС

20,00

Летен период 01.04 – 01.11

вкл. ДДС

10,00

в) В т.3 Спортна зала „Б.Брънзов“:
в.а) В подточка «Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ» на
реда –тренировки, след цифрата 20.00 се добавя «час»;
в.б) Ред «Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с
ОП „СИ”» придобива следната редакция:
Ползване на офис помещения от спортни клубове вкл. ДДС 30,00/час
след сключен договор с ОП „СИ”
заличават се редове:
Зимен период 01.11 – 01.04

вкл. ДДС

20,00

Летен период 01.04 – 01.11

вкл. ДДС

10,00

г) В т.4 Спортен комплекс „Изгрев”
г.а) в подточка «Поименни карти от 08:00 до 17:00 часа », в ред втори цифрата
216,00 се заменя с 240,00; в ред трети 342,00 се заменя с 324,00.
г.б) ред «Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с
ОП „СИ”» придобива следната редакция:
Ползване на офис помещения от спортни клубове след
сключен договор с ОП „СИ”

вкл. ДДС

30,00/месец

Зимен период 01.11 – 01.04

вкл. ДДС

20,00

Летен период 01.04 – 01.11

вкл. ДДС

10,00

заличават се редове:

д) В т.5 Тенис кортове – Парк "Езеро", „Васил Левски”
д.а) в подточка „ – карти“, след ред „72 часа…“ се добавят нови редове:
Притежатели на абонаментни карти при осветление

вкл. ДДС

12,00/ час

Тенис ракета – 1 бр.

вкл. ДДС

3,00/час

Тенис топка – 4 бр.

вкл. ДДС

4,00/час

д.б) в подточка „- състезания на осветление“ се добавят нови редове:
Притежатели на абонаментни карти при осветление

вкл. ДДС

12,00/ час

Тенис ракета – 1 бр.

вкл. ДДС

3,00/час

Тенис топка – 4 бр.

вкл. ДДС

4,00/час

е) В т.6 Стадион "Долно Езерово", в подточка «лицензирани клубове, със
сключен договор с ОП СИ»:
е.а) на реда „тренировки“, цифрата „10,00/час“ се заменя с „15,00/час“;
е.б) на реда срещи, цифрата „20,00/час“ се заменя с „40,00/час“.
ж) В т.7 Стадион "Българово", в подточка «лицензирани клубове, със
сключен договор с ОП СИ»:
ж.а) на реда „тренировки“, цифрата „10,00/час“ се заменя с „15,00/час“;
ж.б) на реда срещи, цифрата „15,00/час“ се заменя с „40,00/час“.
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з) В т.8 Стадион "Рудник", в подточка «лицензирани клубове, със сключен
договор с ОП СИ»:
з.а) на реда „тренировки“, цифрата „10,00/час“ се заменя с „15,00/час“;
з.б) на реда срещи, цифрата „15,00/час“ се заменя с „40,00/час“.
и) В т.9 Спортно оздравителен център с. Ветрен:
и.а) заличава се първата подточка:
- ресторант надценка
кухня

вкл. ДДС

90%

бар

вкл. ДДС

100%

и.б) втора подточка придобива следната редакция:

- хотел

нощувки за приходящи
стая с 1 легло

вкл. ДДС

29,00/легло

стая с 2 легла

вкл. ДДС

40,00/стая

апартамент

вкл. ДДС

63,00

за групи над 10 човека и или над 5 дни

вкл. ДДС

отстъпка 20%

и.в) в третата подточка Футболен терен:
- в раздела «лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП
СИ» - на реда „тренировки“, цифрата „10,00/час“ се заменя с
„15,00/час“; на реда срещи, цифрата „20,00/час“ се заменя с „40,00/час“.
- раздела «други» става «други клубове» - на реда „тренировки“, цифрата
„70,00/час“ се заменя с „80,00/час“;
и.г) заличават се редовете:
тангентор

вкл. ДДС

ползване на телевизор

вкл. ДДС

7,00

до 5 часа

вкл. ДДС

40,00

над 5 часа

вкл. ДДС

70,00

ползване на зала ресторант

и.д) добавят се нови редове със следното съдържание:
Ползване на конферентна зала
1 час

вкл. ДДС

34,00

4 часа

вкл. ДДС

68,00

8 часа

вкл. ДДС

102,00

к) В т.11 Открит Плувен басейн „Флора”, к-с „Лазур” Морска градина, в
подточка - индивидуални посещения
к.а) на реда „възрастни“, цифрата „3,00/час“ се заменя с „5,00/час“;
к.б) на реда «ученици, студенти и пенсионери», цифрата „2,00/час“ се заменя с
„3,00/час“;
к.в) реда «Деца до 12 години с родител или възрастен придружител», придобива
следната редакция:
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Деца до 7 години с родител или възрастен придружител,
заплатил индивидуално посещение

вкл. ДДС

1.00 /час за
малък басейн

л) В т.14 Спортен комплекс „Славейков“:
л.а) в подточка «Поименни карти от 08:00 до 17:00 часа », в ред втори цифрата
216,00 се заменя с 240,00; в ред трети 342,00 се заменя с 324,00.
л.б) ред «Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с
ОП „СИ”» придобива следната редакция:
Ползване на офис помещения от спортни клубове вкл. ДДС 30,00/час
след сключен договор с ОП „СИ”
заличават се редове:
Зимен период 01.11 – 01.04

вкл. ДДС

20,00

Летен период 01.04 – 01.11

вкл. ДДС

10,00

м) В т.15 Открит Плувен басейн „Минерални бани“:
м.а) подточка „- индивидуални посещения“ се изменя така:
- индивидуални посещения
възрастни

вкл. ДДС

6,00/цял ден

ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

4,00/цял ден

Деца до 7 години с родител или възрастен придружител,
заплатил индивидуално посещение

вкл. ДДС

3,00/цял ден

м.б) заличават се редовете:
- абонаментна такса
възрастни 30 часа

вкл. ДДС

50,00

ученици, студенти и пенсионери 30 часа

вкл. ДДС

30,00

м.в) в подточка «- външни спортни клубове» в ред първи числото «10,00/час» се
променя на «15,00/час»
м.г) добавя се нова забележка:

Гостите на хотелската част на базата използват плувния
басейн безплатно

н) В т.18 Предоставяне на техника за озвучаване, числото «25,00» се
променя на «30,00/час».
о) В т.19 Спортна зала ПМГ:
о.а) в подточка «-малки зали» числото «15,00/час» се заменя с «20,00/час»
о.б) в подточка «-основна зала»
- се заличават редовете:
Футбол

От 7,30 – 17,00 часа

вкл. ДДС

40,00/час

От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

50,00/час

- в подраздел «Волейбол», на реда «От 7,30 – 17,00 час», числото
«30,00/час» се заменя с «35,00/час»;
- в подраздел «Хандбал», на реда «От 7,30 – 17,00 час», числото
«40,00/час» се заменя с «35,00/час», на реда «От 17,00 – 22.00 часа и събота и
неделя», числото «50,00/час» се заменя с «40,00/час»;
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- в подраздел «Бадминтон», на реда «От 7,30 – 17,00 час», числото
«12,00/час» се заменя с «15,00/час», на реда «От 17,00 – 22.00 часа и събота и
неделя», числото «15,00/час» се заменя с «20,00/час»;
- заличават се редовете:
Тенис на маса

От 7,30 – 17,00 часа

вкл. ДДС

4,00/час

От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

5,00/час

От 7,30 – 17,00 часа

вкл. ДДС

20,00/час

От 17,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

25,00/час

Тенис на корт

- в реда «Прояви с демонстрационен характер и спортни състезания» се
добавя изразът «които не застрашават целостта на съоръжението»;
о.в) в подточка Плувен басейн, в реда «Деца до 12 години с родител или възрастен
придружител, до 17:00 часа без събота и неделя.», цифрата 12 се заменя със 7, и
след думата «придружител» се добавя «заплатил индивидуално посещение,»
п) В т.20 Закрит плувен басейн к/с «Меден Рудник», реда «Деца до 12
години с родител или възрастен придружител 17:00 и без събота и неделя»,
придобива следната редакция:
Деца до 7 години с родител или възрастен придружител,
заплатил индивидуално посещение, до 17:00 ч. и без събота и
неделя

вкл. ДДС

1,00 лв./час
малък басейн

р) В т.21 Плувен басейн “Младежки културен център“,
- в реда «Деца до 12 години с родител или възрастен придружител, до
17:00 часа без събота и неделя.», цифрата 12 се заменя със 7, и след
думата «придружител» се добавя «заплатил индивидуално
посещение,»
- на реда «сауна» числото «4,00/час» се заменя с «5,00/час», на реда
«плувен басейн +сауна, - за час числото «7,00/час» се заменя с
«9,00/час».
с) В т. 22 Рибарско Пристанище Сарафово:
с.а) в подточка «Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при
спазване на следните условия: Да притежава валидно разрешително за стопански
риболов за съответната година; Дължината на плавателния съд е от 10 метра до 17
метра», на ред «Месечна» числото «391.00» се заменя с «400,00», на ред
«Седмична» числото «141.00» се заменя със «150,00», на ред «Дневна» числото
«25.00» се заменя с «30,00».
с.б) в подточка «Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при
спазване на следните условия: Да притежава валидно разрешително за стопански
риболов за съответната година; Дължината на плавателния съд е от 17 метра до 25
метра», на ред «Месечна» числото «567.00» се заменя с «600,00», на ред
«Седмична» числото «196.00» се заменя със «200,00», на ред «Дневна» числото
«39.00» се заменя с «40,00».
с.в) в подточка «Плавателен съд до 7.0 m», на ред «Годишна» числото «1760.00» се
заменя с «1900.00», на ред «Сезонна» числото «965.00» се заменя с «1000.00», на
ред «Месечна» числото «220.00» се заменя с «225,00», на ред «Седмична» числото
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«80.00» се заменя със «90,00», на ред «Дневна» числото «16.00» се заменя с
«18,00».
с.г) в подточка «Плавателен съд до 10 m», на ред «Годишна» числото «2640,00» се
заменя с «2900.00», на ред «Сезонна» числото «1350.00» се заменя с «1500.00», на
ред «Месечна» числото «350.00» се заменя с «385,00», на ред «Седмична» числото
«125.00» се заменя със «140,00», на ред «Дневна» числото «23.00» се заменя с
«25,00».
с.д) в подточка «ДРУГИ УСЛУГИ» след ред «Хелинг в две посоки“ се създава нов
ред:
Миене на корпус на помощни плавателни съдове до 4,57
м. – без човек

5,00

т) Създава се нова точка със следното съдържание:

23.

Плувен басейн „Славейков“
Индивидуални посещения
-

Граждани над 18 годишна възраст

вкл. ДДС

10,00 лв./час

-

Ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

7,00 лв./час

Граждани над 18 годишна възраст - 12 посещения (по 1
час)
Ученици, студенти и пенсионери - 12 посещения ( по 1
час)
Външни спортни клубове, групови посещения

вкл. ДДС

100,00

вкл. ДДС

78,00

Над 30 посещения (35 % отстъпка)

вкл. ДДС

6,50
посещение

Абонаментна карта

Провеждане на спортни и културни мероприятия
Цял басейн 25 м

вкл. ДДС

- провеждане на срещи, състезания, тренировки и
културни прояви
Цял басейн 50 м.

вкл. ДДС

200,00 лв./час

- провеждане на срещи, състезания, тренировки и
културни прояви
Провеждане на тренировки, състезания по водна топка
30 м.
Провеждане на тренировки, състезания по водна топка
25 м.
Термална зона

вкл. ДДС

400,00 лв./час

вкл. ДДС

300,00 лв./час

вкл. ДДС

200,00 лв./час

- Индивидуално посещение на парна баня и сауна

вкл. ДДС

12,00 лв./час

- Индивидуално посещение

вкл. ДДС

7,00 лв./час

- Абонаментна карта 12 посещения

вкл. ДДС

59,00 лв./час

- Абонаментна карта- неограничени посещения

вкл. ДДС

74,00 лв./час

лв/

Фитнес зона

Посетители се допускат до изчерпване на капацитета на
басейна.
Външни спортни клубове - да се считат клубове и/или
организации, които не развиват дейността си на
територията на Община Бургас
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3. В Раздел ІV ОП „Транспорт“:
а) в точка 1. ПАРКИНГИ, в подточка „-открити паркинги“:
а.а) в подраздел „Паркинг в ж.к. „Изгрев“ бл.7 месечен абонамент“ на ред „лек
автомобил“ числото „50,00“ се заменя с „60,00“;
а.б) в подраздел „Паркинг ул. „Ген. Гурко“ /III-та поликлиника/“, след ред
„месечен абонамент се добавя нов ред:
15-дневен абонамент

вкл. ДДС

40,00

б) в точка 2. Кратковременно паркиране в Синя зона, се добавя нов пети ред със
съдържанието:
смяна на стикер за локално паркиране съгласно чл. 13 от
Наредбата за платено и безплатно паркиране на моторни
превозни средства на територията на Община Бургас,
определена като зона, за първи и за втори автомобил

вкл. ДДС

Ползване на автовишка

без ДДС

3,00

в) в точка 8. Месечен абонамент – „Вело Гараж, „20,00/м.“ се заменя с „10,00/м.“
4. В Раздел V ОП „Общински имоти“, се създава нов ред:
20,00/час

3. В Раздел VІ ОП „Чистота ЕКО“:
а) в ред „Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на
сдружението“ цифрата „22,80/тон“ се заменя с „27,60/тон“;
б) в ред „Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти“ цифрата
„28,68/тон“ се заменя с „33,60/тон“;
в) в ред „Отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)“
цифрата „40,00/тон“ се заменя с „45,00/тон“.
§ 7. В Приложение 7, РАЗМЕР НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ,
1.
Раздел А придобива следната редакция:
Централна
градска
част,
к/с”Възраждане”,
Миладинови”, к/с”Лазур”
К/с”Изгрев”, к/с”Славейков”, к/с”Зорница”

I-ва
зона
ІI-ра
зона
III-та
зона
IV-та
зона
V-та
зона

к/с”Братя

без ДДС

1,65

без ДДС

1,10

К/с”Меден рудник”, кв.”Акациите”, кв.”Победа”

без ДДС

0,70

Кв.”Крайморие”, кв.”Сарафово”

без ДДС

0,70

Кв.”Горно Езерово”, кв. ”Лозово”, кв. ”Долно Езерово”,
гр. Българово

без ДДС

0,70

В раздел Д в заглавието след „помещения“ се добавя „и спортни
игрища“.
а) в подраздела „За училища“ се създава нов ред:
2.

За ползване на спортно игрище на открито в двора на училище

а) в подраздела „За детски градини“ се създава нов ред:
За ползване на спортно игрище на открито в двора на детска
градина

вкл. ДДС

6,00/на час

вкл. ДДС

6,00/на час
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