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ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за
определяне размера на местните данъци
ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци (приета
от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г.
протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от
22.12.2011г.)
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и
становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г.,
изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от
20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно
обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси:
r.ivanova@burgas.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински
съвет – Бургас на 19.03.2003г., с последващи изменения и
допълнения.
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и
становища по настоящия проект на Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на
следните интернет - адреси: p.mihov@burgas.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди
за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста
категория или части от тях на територията на община Бургас
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от
27.11.2013 г. на следните адреси: z.georgieva@burgas.bg или council@burgas.bg .

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементите на градско обзавеждане на територията
на Община Бургас
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който
започва да се брои от 09.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел.
адрес: z.georgieva@burgas.bg
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ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Бургас
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който
започва да се брои от 01.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес:
z.karaivanova@burgas.bg

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилник
за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови
средства за съфинансиране на културни проекти на територията
на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който
започва да се брои от 06.09.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел.
адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за платено и безплатно
паркиране на моторни превозни средства на територията на
Община Бургас, определена като зона
Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за платено и
безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена
като зона, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 22.08.2013 г. /деня
след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Правилник за условията, реда и критериите за
предоставяне на финансови средства за съфинансиране на
културни проекти на територията на община Бургас
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.07.2013 г., за предложения и
становища по настоящия Проект на правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на
финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: si.dimitrova@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бургас
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.06.2013 г., за предложения и
становища по настоящия проект на Наредба за 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 или на следния електронен
адрес: b.kanchev@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване правата
на собственост в търговски дружества, участието в граждански
дружества и сключването на договори за съвместна дейност от
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Община Бургас
Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за упражняване
правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на
договори за съвместна дейност от Община Бургас, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който
започва да се брои от 20.06.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел.
адрес: council@burgas.bg

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на
територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на
проведеното на 09 и 14
Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на
09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №43), изм. и доп. с решения по т. 11,
Протокол № 8 от 27 и 29. 03. 2012 г. и мотивите към него, могат да бъдат правени в 14-дневен срок,
който започва да се брои от 11.06.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес:
council@burgas.bg

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински
съвет - Бургас
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от
30.04.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg.

ПРОЕКТ на Правилник за условията, реда и критериите за
предоставяне на финансови средства за съфинансиране на
културни проекти на територията на община Бургас
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от
04.04.2013 г. на следния ел.адрес: letenteatar_bs@abv.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
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от
20.02.2013 г. на следния ел.адрес: council@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
На заинтересованите се предоставя възможност за предложения по проекта в 14-дневен срок от оповестяването.
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