СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
І. Предложение от Звено „Авиомузей Бургас“
В приложение № 5 на Тарифата за цени на услуги и права, предоставени
общината, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци към Наредбата
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
Община Бургас, да се създаде нов Раздел ХІV - Цени на услуги, предоставяни
„Авиомузей Бургас“, със следното съдържание:
Раздел ХІV

от
за
на
от

„Авиомузей Бургас“

№

Цени услуги

I. ПОСЕЩЕНИЕ НА КОМПЛЕКСА

1 Входен билет за индивидуално посещение
2 Входен билет за деца до 6 години и хора с увреждания
Входен билет за деца над 6 години, учащи до 26 години и
3
пенсионери
4 Входен билет за служители в Българската Авиация
Семеен входен билет (двама възрастни придружени от едно или
5
повече деца)

Лева
За периода

За периода

01.06-30.09

01.10-31.05

6 лв
безплатно

4 лв
безплатно

4 лв

2 лв

4 лв

2 лв

12 лв

8 лв

безплатно

безплатно

2 лв

1 лв

2 лв

1 лв

4 лв
2 лв

2 лв
1 лв

20 лв
50 лв

20 лв
50 лв

40 лв

40 лв

40 лв

40 лв

6 лв

4 лв

II. ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ (ГРУПА 10 ДУШИ)

1
2
3
4
5

Посещение на комплекса за деца от ДГ (на всеки 5 деца един
придружител е безплатно)
Посещение на комплекса от ученици до 4-ти клас (на всеки 10
деца един придружител е безплатно) - цена на човек
Посещение на комплекса от ученици между 5 и 12 клас и студенти
- цена на човек
Посещение на комплекса от 10 души възрастни/на човек
Посещение на комплекса от пенсионерски групи

IІІ. С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

1 Екскурзоводска беседа на български език
2 Екскурзоводска беседа на английски език/руски език
Цени за наемане на площи за провеждане на мероприятия - за
3
един час
Рожден ден на територията на музея – цена за 1 час, подходящ за
4
деца от 3 до 13 години
5 Ваучер за посещение на музея
ІV. ДРУГИ УСЛУГИ

1 Ден на отворени врати в музея, всеки месец

2 Членство към музейната общност - рекламни материали и
списания, актуална информация/ на година

всеки
всеки
последен
последен
понеделник понеделник
10 лв

10 лв

Мотивите за това са следните:
С решение на Общински съвет – Бургас по т.31 от дневния ред на проведеното на
28.02.2017 г. заседание бе одобрено предоставянето за стопанисване и управление на
„Авиомузей Бургас“, обект: Самолетна експозиция „Стари самолети“ и прилежаща територия в
УПИ І-17, идентичен с поземлен имот 07079.690.65 с площ 7 272кв. м. по КК на гр. Бургас.
Взети са мерки по възстановяване на самолетните експонати. Ще бъде осигурен достъп
до вътрешността им, ще бъдат обособени интерактивни помещения. Информацията ще бъде
систематизирана и съобразена с различните групи посетители. Експозицията ще им осигурява
непосредствен контакт с пилотските кабини, пултове за управление и други важни части от
самолета.
Авиомузей Бургас ще предлага на своите посетители интерактивни експозиции и
възможност да си закупят сувенири специално произведени за музея, като определянето на
крайните цени на стоки и продукти в музея, се формират на базата на вложените материали,
вложения труд за изработка и дизайн, и включен ДДС, за всеки едни артикул по отделно, без да
бъдат под себестойността си.
В тази връзка се налага актуализация на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, с цел
въвеждане на цени на услуги, предоставени от общински „Авиомузей Бургас”.

Предложените промени се приемат и са отразени в проекта за промяна на
наредбата.

