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.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.)
§ 1. В Глава втора „Местни такси“, в Раздел III „Такси за детски ясли, детски
градини, ученически общежития, специализирани институции за предоставяне на социални
услуги, други общински социални услуги“,
1.
Член 25 придобива следната редакция:
„(1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж с пенсии
над 500 лв., дължат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелъчен
инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, гориво за разнасяне на храна по
домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия,
вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни
и чуждестранни физически и юридически лица, както и разходи за персонал, обслужващ
доставката на храна-инструктор хранене, шофьори, разносвачи, както и разходът по
амортизация на коли, застраховки на коли и персонал.
(3)Лицата, ползващи Домашен социален патронаж с пенсии под 500 лв и лица с
намалена работоспособност над 71 %, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК
дължат месечна такса с облекчение, включваща месечните разходи за храна, постелъчен
инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, гориво за разнасяне на храна по
домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия,
вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни
и чуждестранни физически и юридически лица
(4) Месечната такса се внася от потребителите на социалните услуги.
(5) Деца инвалиди, ползващи социални услуги от Домашен социален патронаж, които
са под 16-годишна възраст и нямат лични доходи, не заплащат месечна такса.“
2.
В член 29 ал. 12 т. 4 става със съдържанието:
„4. Децата, на които един от родителите е със 70% и над 70% намалена
работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК. “
§ 2. В Глава втора „Местни такси“, в раздел V „Такса за административни услуги“:
1.
В член 33 ал.1
а) т.7 и т.8 придобиват следната редакция:
„7. издаване на удостоверения за постоянен и/или настоящ адрес при адресна
регистрация.
8. издаване на удостоверения за постоянен и/или настощ адрес и/или за
промени в постоянен и настоящ адрес.“
1

б) в т.11 след думата документи се добавя: „по гражданско състояние и
гражданска регистрация.“
2.
В член 33 се създава нова алинея 9:
„(9) Услуги предоставяни от дирекция ИСД:
1. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
на пътници.
2. Актуализация на списъка с превозните средства или водачите извършващи
дейността от името на регистрираният търговец за своя сметка (вписване или отписване),
към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за
всяко конкретно превозно средство/водач.
3. Отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверение за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
4. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници.“
§ 3. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги
предоставяни от Община Бургас, в Раздел IV Административни услуги:
1.
В т.1 Услуги предоставяни от Дирекция ГРН.
а) в т.1.18 Издаване на удостоверене за постоянен адрес след подаване на
заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес, числото 5,00 се заменя с числото
3,00.
б) в т.1.21 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна
карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес, числото 5,00 се заменя с числото 3,00.
в) в т.1.32 след думата лева се добавя: «Приложения по Регламент (ЕС)
2016/1191 на Европейския парламент».
2.
Създава се това точка 4 със следното съдържание:
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Услуги предоставяни от Дирекция ИСД.
Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници
Актуализация на списъка с превозните средства или водачите
извършващи дейността от името на регистрираният търговец за своя
сметка (вписване или отписване), към удостоверението за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно
превозно средство/водач
Отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверение за
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници

100,00лв.
10,00лв.

100,00лв.
10,00лв.

§ 4. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел ІV ОП „Транспорт“:
1.
В т.1 Паркинги, в подточка 1.1 Закрити паркинги:
а) за Паркинг „Опера“
- на реда месечен абонамент, стойността се променя от 140,00 на 150,00.
- на реда закрита клетка, стойността се променя от 150,00 на 160,00.
б) за Паркинг „Апелативен съд“
- на реда месечен абонамент, стойността се променя от 140,00 на 150,00.
- на реда закрита клетка, стойността се променя от 150,00 на 160,00.
в) за Паркинг „Славейков
- на реда месечен абонамент, стойността се променя от 60,00 на 70,00.
В т.1 Паркинги, в подточка 1.2 Открити паркинги:
а) заличават се редовете
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Паркинг “Интерхотел България”
- месечен абонамент

вкл. ДДС

200,00

- престой

вкл. ДДС

3,00/час

- престой до 12 часа – леки автомобили

вкл. ДДС

15,00

- нощувка микробуси – 24 часа

вкл. ДДС

20,00

б) за Паркинг ул. „Ген. Гурко“ /III-та поликлиника/:
- на реда „На започнат час“, числото „до 4 часа“ се променя на „до 6 часа“;
- на следващия ред текста става „Над 6 часа, но не повече от 24 часа“;
- на реда Месечен абонамент – лек автомобил, стойността се променя от 72,00 на
90,00.
- добавя се нов ред „Престой – една седмица
вкл. ДДС
45,00“
- за автобуси:
= текста „Престой на час“ става „На започнат час до 6 часа“
= текста „Престой – 24 часа“ става „Над 6 часа, но не повече от 24 часа“, а стойността се
променя от 10,00 на 14,00.
= на реда „Престой – една седмица“, стойността се променя от 60,00 на 70,00.
= на реда „Месечен абонамент“, стойността се променя от 120,00 на 140,00.
= реда Паркинг до „Фрегатата“ се заличава.
2.
Досегашната т. 3 „Преместване на МПС по чл. 171, т.5,б.А от ЗДвП вкл. ДДС
36,00лв“, придобива следната редакция:
3.

Преместване на МПС

3.1

Преместване на МПС по чл. 171, т,5, б,А от ЗДвП

3.2

Преместване на МПС по чл. 171, т.5, б.“Б“ от ЗДвП

3.2.1
3.2.2
3.2.3

За I-ва зона, обхващаща териториите на Централна градска част,
к-с Лазур, к-с Възраждане, ж.к. Бр. Миладинови и ж.к. Зорница
За II-ра зона, обхващаща териториите на к-с Изгрев, к-с
Славейков, кв. Акации и кв. Победа
За III-та зона, обхващаща териториите на к-с Меден Рудник, кв.
Сарафово, кв. Долно Езерово

вкл. ДДС

36,00

вкл.ДДС

55,20

вкл.ДДС

62,40

вкл.ДДС

72,00
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