Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, приложение №1 и приложение №2 към същата

І. Приема допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, както следва:
1. В чл.24, ал.2, след изречението “При отсъствие на детето, таксата
не се заплаща за времето, за което има официален документ, разрешаващ
отсъствието - молба до директора на заведението или болничен лист” се
създава нова разпоредба, със следното съдържание:
“Независимо от периода на отсъствие, така определената дължима
такса не може да бъде по-малка от 40% от определената месечна такса в
раздел ІІ от приложение №2 към настоящата наредба.”
ІІ. Приема допълнение на Приложение №1 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, както следва:
В р.ІІ, след текста “ІІІ полудневни”, се създава нова разпоредба, със
следното съдържание “Целодневни - подготвителни, за разноски извън
подготовката за училище - 46 лева”.
ІІІ. Приема допълнение и изменение на Приложение №2 към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Бургас, като допълва р.V и р.VІ на
Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно
чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2010 год., както следва:
1. В р.V, т.7 - Абонамент за радиофикация, след текста “нов
абонамент /при осигурена от заявителя радиоточка/” се добавя “таксата не
се заплаща от абонати с възстановена през годината радиофикация”.
2. В р.V, т.7 - Абонамент за радиофикация, след текста “годишна
такса /с 10% отстъпка за предсрочен абонамент/, се добавя “Лица с трайно
намалена работоспособност над 71% се освобождават от заплащане на
абонаментна такса”.
3. В р.V, т.7 - Абонамент за радиофикация, след текста “годишна
такса /с 10% отстъпка за предсрочен абонамент/ - 9,00”, се създава нова
разпоредба, със следното съдържание:
“Такса за нови абонати и абонати с възстановена през годината
радиофикация /с 10% отстъпка при заплащане на таксата до края на
съответната календарна година/ - по 1 лев на месец, считано от датата на
включване. В цената не е включено ДДС”.

4. В р.VІ се създава се нова т.14 със следното съдържание:
Открит плувен басейн „Флора”, к-с „Лазур” Морска градина
14. Плувен Басейн „Флора
- индивидуални посещения
Възрастни
Ученици, студенти и пенсионери
- абонаментна месечна такса
Възрастни за 15 часа
Ученици, студенти и пенсионери за 15 часа
- външни спортни клубове
1 коридор
Цял басейн
Провеждане на срещи и състезания
- Провеждане на културни и развлекателни прояви
Голям басейн
Малък басейн
- ползване на офиси

вкл. ДДС
вкл. ДДС

3.00/час
2.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС

40
20

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

20.00/час
100.00/час
40.00/час

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл.ДДС

100.00/час
50.00/час
3.00/ на ден

Външни спортни клубове – да се считат клубове и/или организации които не
Развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или няма сключен
годишен договор с ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи” Бургас

5. В р.VІ се създава се нова т.15 със следното съдържание:
Спортна площадка „Меден Рудник”, к-с „Меден Рудник”
14.

Спортна площадка „Меден Рудник”
- футболно игрище
Организирани групи /с учител или родител/
Деца и ученици, до 12 год.
Възрастни / при осветление/
Възрастни / без осветление/
- наем топки
- наем на комплект отражателни потници за един
отбор

вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС
вкл. ДДС

БЕЗПЛАТНО
40.00/час
35.00/час
3.00/час
3.00/час

6. Приема допълнение в р.VI, т.4 от Тарифата на цени на услуги и
права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2010 год.
/Приложение №2/, както следва:
4

Спортен комплекс „Изгрев”
- Ползване на зали
Индивидуални посещения
Групови посещения

вкл. ДДС
вкл. ДДС

3.00/час
15.00/час

7. Изменя р.VI, т.11 от Тарифата на цени на услуги и права,
предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ за 2010 год.
/Приложение №2/, както следва:

7.1. Текстът “Тенис кортове и стадиони” ”Дневна такса за реклама
при провеждане на състезания и мероприятия” се заменя с текста “Открити
спортни съоръжения ”Дневна такса за реклама при провеждане на
състезания и мероприятия”.
7.2. Текстът “Тенис кортове, стадиони, паркинги - месечна такса за
реклама” се заменя с текста “Открити спортни съоръжения и паркинги –
месечна такса за реклама”.
Мотиви по т.І: С оглед недостатъчна база, исканията на голяма част
от родителите за приемане на децата им за отглеждане в общинските
детски заведения не бяха удовлетворени. В тази връзка, общината извърши
проверки в ОДЗ и ЦДГ и установи, че средната месечна посещаемост на
заведенията от началото на учебната 2009/2010 г. е по-ниска от списъчния
състав на приетите деца, като причините за отсъствията са различни. Това
налага да бъде приет минимален размер на такса, с който детското
заведение да гарантира запазване мястото на децата.
Мотиви по т.ІІ.: Съгласно разпоредбата на чл.20 от ЗНП,
подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в
първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи в
детските градини или подготвителните класове в училище, като за тази
подготовка родителите не заплащат такси. За всички останали услуги,
извън подготовката за училище, се заплаща такса, предвид разпоредбите
на чл.30, ал.1 от ППЗНП. Ето защо, следва да се определи такса за
предоставяните допълнителни услуги на подготвителните групи, а именно
за хранене и отглеждане.
Мотиви по т.ІІІ.1. - 3.: От кметове на съставни селища на
територията на Община Бургас са постъпили заявки за възстановяване на
разрушена радиофикация, с приложени списъци на желаещите.
Възстановяването на мрежата за тези лица ще бъде извършено до края на
2010 г., а с действащата наредба е предвидена само годишна такса от 12
лева за ползване на услугата общинско радио и 10% отстъпка за абонатите,
заплатили таксата до 31.03. на съответната година. ето защо е необходимо
да бъде приета разпоредба, с която да се определи размер на
абонаментната такса за нови абонати и такива с възстановена през
годината радиофикация, съобразен с реалното време на ползване.
Мотиви по т. ІІІ.4, 5, 6 и 7: През изминалата година е проведена
процедура за изграждане на спортен комплекс „Изгрев”, в к-с „Изгрев”,
който следва да бъде предаден на Община Бургас до края на месец май.
Това налага да бъдат определени лице, което да управлява спортният
комплекс и размер на такси за ползване. Изградена е и нова спортна
площадка в к-с „Меден Рудник”, за която също следва да бъдат определени
лице, което да я управлява и размер на такси за ползване.

