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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 лица се предоставя 14-дневен срок 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 (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.; изм. с
Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2,
Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по
т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020
г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол
№11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол
№13/29.09.2020 г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани
при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следния електронен
адрес: v.taralova@burgas.bg; obshtina@burgas.bg.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

02.12.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
16.12.2020 г.

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 лица се предоставя 14-дневен срок 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 (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.; изм. с
Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2,
Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по
т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020
г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол
№11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол
№13/29.09.2020 г..
Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр.
Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: obstina@burgas.bg;
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z.georgieva@burgas.bg
Краткият 14-дневен срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи дейността на Общинските
предприятия.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

16.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
30.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ
НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНИ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
На заинтересованите се предоставя 14 - дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настанявани под наем и
продажба на общински жилища.
Краткият срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи дейността на Общинско предприятие
Общински имоти, след обединяването му с ОП "Спортни имоти и ОП "Зелени асистенти".
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следните
електронни адреси: obstina@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
27.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И
УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“
На заинтересованите се предоставя 14 - дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за
реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас,
предоставени за управление на ОП "Спортни Имоти", приета с решение на Общински съвет - Бургас, по
т.3, Протокол № 8/ 23.02.2016 г.; по т.6, Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.8, Протокол №13/29.09.2020 г..
Краткият срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи дейността на Общинско предприятие
Общински имоти, след обединяването му с ОП "Спортни имоти и ОП "Зелени асистенти".
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следните
електронни адреси: obstina@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
27.11.2020 г.
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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ –
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за условията и реда за
използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас. Краткият
срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи дейността на Общинско предприятие Общински
имоти, след обединяването му с ОП "Спортни имоти и ОП "Зелени асистенти".
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следните
електронни адреси: obstina@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
27.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТ"
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на общинско предприятие "Транспорт".
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите
лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail:
optransport@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

11.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
10.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС - БУРГАС"
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект на Правилник за дейността на общинско предприятие
"Обреден комплекс - 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:
obstina@burgas.bg; obredi_burgas@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

10.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
09.12.2020 г.
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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ
НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА
НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 10 ноември 2020 г., за
предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на "НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ
И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА".
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите
лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail:
h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

10.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
09.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилник за дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", приет с
решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8,
Протокол № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при
Община Бургас до Зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №
26 или на следния електронен адрес: letenteatar_bs@abv.bg
*Проектите на документи, както и срокът за провеждане на консултацията, са променени на 10
ноември.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

10.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
09.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на
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общинско предприятие "Туризъм".
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при
Община Бургас до Зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №
26 или на следния електронен адрес: obstina@burgas.bg; info@gotoburgas.com
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

09.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
08.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ”
На заинтересованите се предоставя 30 - дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за дейността на Общинско предприятие "Общински имоти".
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следните
електронни адреси: obshtina@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

09.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
08.12.2020 г.

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 лица се предоставя 30-дневен срок 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 (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.; изм. с
Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2,
Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по
т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020
г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол
№11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол
№13/29.09.2020 г..
Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр.
Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg.
Дата на откриване:

06.11.2020 г.
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Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

Всички заинтересовани
Бургас
05.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №
5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009
год. и 29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г.
Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.; Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; Протокол №17, т.2 от 27.09.2016
г.; Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр.
Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

06.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
05.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО
ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ
ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 06.11.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за усровията и реда за
платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на
Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на
следния електронен адрес: e.mihaleva@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

06.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
05.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите се предоставя 60 - дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за управлението на
общинските пътища на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в
деловодството на Община Бургас или на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg;
i.gyulev@burgas.bg
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Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

04.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
03.01.2021 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следния
електронен адрес: k.bachiyski@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

03.11.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
02.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС И
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ
ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ
ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година
ПРАВИЛАЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година
И ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА
2021/2022 година
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 31.10.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Правила за прием на деца в първи клас в учебни
заведения на територията на община Бургас за учебната 2021/2022 година и правила за прием на деца
в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към
училища на територията на община Бургас за учебната 2021/2022 година.
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:
v.taralova@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

31.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
29.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
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НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА
БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 60-дневен срок, считан от 31.10.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община
Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на
следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

31.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
29.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинския съвет или на следния
електронен адрес: k.bachiyski@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

16.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
14.11.2020 г.

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 лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.10.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект 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 деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на
следния електронен адрес: e.mihaleva@burgascouncil.org
Дата на откриване:

15.10.2020 г.
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Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

Всички заинтересовани
Бургас
28.10.2020 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА 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 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на
настоящия проект, за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника
за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни
проекти на територията на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.24,
Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13,
Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.6, Протокол №26/25.04.2017 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при
Община Бургас до Зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска"
№26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
12.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за градската среда.
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:
e.burulyanov@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg;
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
12.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА 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
На заинтересованите се предоставя 30 - дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
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следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следният
електронен адрес: z.karaivanova@burgas.bg; m.stankova@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
12.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за условията и реда за
провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от
Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следният
електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
12.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО
ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ
ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за
предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за условията и реда за
платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони 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 следните
електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

12.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.11.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
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ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.10.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на
следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

02.10.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
15.10.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.08.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община
Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: zh.tabakov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

18.08.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
16.9.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА
БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ
ИМОТИ“
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.08.2020 г. за предложения и
становища по настоящия проект за допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни
обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни
имоти".
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите
лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail:
y.georgiev@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

10.08.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
9.9.2020 г.
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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 лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, 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 следния електронен адрес:
letenteatar_bs@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

6.8.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
4.9.2020 г.

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 лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, 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 следния
електронен адрес: obshtina@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

30.07.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
29.08.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект на Правилник за предоставяне на средства от
общинския бюджет за съфинансиране на проекти на неправителствени организации. Предложения
могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас
до Зам.-кмет "Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация", на адрес - гр.
Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следния електронен адрес: obshtina@burgas.bg
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Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

24.7.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
22.8.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ
УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 21.07.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани
или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас. Предложения могат да
бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен
адрес: e.mihaleva@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

21.07.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
21.08.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите се предоставя 30 - дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и
мотивите за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за условията и реда за
използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следните
електронни адреси: opsipg@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

09.07.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
08.08.2020 г.

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 лица се предоставя 14 - дневен срок, считано от датата на публикуване, 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, приета от Общински съвет - Бургас по причини, изложени в мотивите към настоящия проект.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следния
електронен адрес: party.service.kris@gmail.com
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:

04.07.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
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Дата на приключване:

17.07.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 16.06.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация
в община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

16.6.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
15.7.2020 г.

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 лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване 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 по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни
адреси: z.georgieva@burgas.bg.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

6.6.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
5.7.2020 г.

Проект за изменение и допълнение на наредбата за опазване на
обществения ред на територията на община Бургас
На заинтересовани лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.06.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за допълнение на Наредба за опазване на обществения ред на
територията на община Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат де се
входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или
по електронен път на e-mail: zh.gospodinov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

2.6.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
1.7.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП
"ТУРИЗЪМ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС ОТ
23.07.2013 г. по т. 26 /ПРОТОКОЛ № 26/
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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на ОП "Туризъм", приет с решение на Общински съвет 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 следните електронни
адреси: info@gotoburgas.com; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

29.5.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
27.6.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ
НА Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с
изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта
по общинска програма „бургаски деца“ и общинска програма
„успешни студенти“
На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на
Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на
науката, изкуството или спорта по общинска програма "бургаски деца" и общинска програма
"успешни студенти".
Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение
последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по
издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и
възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите
(фронт офис), в сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес:
y.ananieva@burgas.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл.
66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в
преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №308 (на третия
етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО
ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ
ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.05.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на
община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес:
zh.tabakov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:

23.5.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
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Дата на приключване:

21.6.2020 г.

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 ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 22.05.2020 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, приета от
Общински съвет - Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, предвид необходимостта
от своевременното въвеждане на посочените такси, с които се цели опазване здравето на гражданите в
условията на въведената с Решение на Министерски съвет от 13.05.2020 г. извънредна обстановка,
съобразяване с нормативните изисквания и привеждане в съответствие нормативните актове.
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:
letenteatar_ bs@abv.bg; optransport@abv.bg;
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

22.5.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
4.6.2020 г.

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
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.; 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.; изм. с
Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2,
Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по
т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.)
На заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, считано от датата на публикуване г., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредбата 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., с
последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на
Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен
адрес: r.ivanova@burgas.bg.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

22.5.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
20.6.2020 г.
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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.04.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на
следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

2.4.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
1.5.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ
ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни
безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Предложения могат да бъдат депозирани
в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

27.3.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
25.4.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА
ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, С АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, с
адрес 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: m.kazandzhieva@burgas.bg
d.borisov@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

27.3.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
25.4.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
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На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 24.03.2020 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, приета с
решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и
допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас,
на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска"№ 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg.
Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради изтичащия на
30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от спешно решаване на този въпрос,
свързан както със запазване на здравето на населението чрез ограничаване на събирането на хора на
едно място, каквото се получава на касите за заплащане, а също и даване на възможност за намаляне
на финансовата тежест чрез ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

24.3.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
06.4.2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни
превозни средства в определени зони на територията на Община
Бургас
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от публикуването на настоящия
проект за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно
паркиране на моторни превозни средства в определени зони 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 следните електронни
адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

19.3.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
18.4.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО“
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на общинското предприятие "Чистота еко". Предложения за изменение и допълване на
проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет
на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.03.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.04.2020 г.
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ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на общинското предприятие "Туризъм". Предложения за изменение и допълване на проекта
могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на
Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТ“
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на общинско предприятие "Транспорт". Предложения за изменение и допълване на проекта
могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на
Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.03.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.04.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на общинското предприятие "Спортни имоти" в община Бургас. Предложения за изменение и
допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на
Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.03.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.04.2020 г.

.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ“
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На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинското
предприятие "Общински имоти". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се
входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или
по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.03.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.04.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „МОРСКИ ЗНАЦИ“
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско
социално предприятие "Морски знаци". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се
входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или
по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.03.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.04.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско
предприятие "Летен театър, фестивали и концерти". Предложения за изменение и допълване на
проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет
на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.03.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.04.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС
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На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на общинското предприятие "Социално предприятие озеленяване и благоустройство "Зелени
асистенти" в община Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират
писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по
електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

13.03.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
11.04.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ
ИМОТИ И ВЕЩИ
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат депозирани в
Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул.
"Александровска" № 26 или на следният електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

26.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
26.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА
НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ
ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Правилник за реда на предоставяне на целеви
финансови средства от общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат депозирани в
деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

25.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
25.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Правилник за условията, реда и критериите за
предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги
на бургаски автори. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет -
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Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

25.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
25.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ
ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Правилник за реда за предоставяне на еднократни
безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Предложения могат да бъдат депозирани
в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

25.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
25.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ
ИМОТИ И ВЕЩИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на
Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

25.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
25.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ
НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНИ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на
следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg
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Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

25.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
25.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат
депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:
z.georgieva@burgas.bg; obshtina@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

21.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
21.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.02.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община
Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и
на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

19.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
19.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО
ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ
ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за
предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на
моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на
Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол
№48/25.09.2018 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:
optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg
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Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

07.2.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
07.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.01.2020 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 деловодството на Община Бургас, както и на следните
електронни адреси: pfa_strandja_bourgas@abv.bg (Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" Бургас), director@burglib.org (Регионална библиотека "П.К.Яворов").
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

30.1.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
28.2.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОСТАВЯНЕ,
ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ,
ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДР. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 28.01.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за нов Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и
премахване на паметници, монументи, паметни плочи и др. на територията на община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на
следния електронен адрес:drakaliev@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

28.1.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
26.2.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ"
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия
проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти",
приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:
по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол
№26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1,
Протокол № 55/26.03.2019 г. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26, ал.4, изречение второ,
от Закона за нормативните актове, поради необходимостта от оптимизация на работния процес в
предприятието чрез създаване на ново звено, което ще извършва дейности по ремонт, поддръжка и
модернизация на имотите и обектите, общинска собственост.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при
община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни
адреси: z.georgieva@burgas.bg obshtinski_imoti_bs@abv.bg
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Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

21.1.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
4.2.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА
ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
„УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия
проект.
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:
zh.georgieva@burgas.bg.
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

18.01.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
16.02.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица да се предоставя 14-дневен срок, считан от 10.01.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предоставеният срок е предвиден в
чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019
-2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на
гр. Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от
заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път
на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

10.01.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
24.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И
УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОП "СПОРТНИ ИМОТИ"
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 8.01.2020 г., за предложения и
становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни
обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни
имоти". Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради
необходимостта да бъде определена комисия, която съгласно Наредбата, трябва в срок до 14 февруари
да разгледа подадените заявления от бургаски спортни клубове за ползване на обекти и съоръжения,
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общинска собственост. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
Дата на откриване:
Целева група:
Сфера на действие:
Дата на приключване:

08.01.2020 г.
Всички заинтересовани
Бургас
21.01.2020 г.

page 26 / 26
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

