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Приложение 1

Тарифа
на местните такси по ЗМДТ за 2009 г.
Наименование на таксите Такса  2009 г.

 1 2
Раздел І

Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,
панаири и терени с друго предназначение

  - 3а ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция

1. На квадратен метър
  а) на ден 1.80

     б) на месец 30.00
2. За продажба с лек автомобил на ден 10.00

3. За продажба с товарен автомобил или ремарке на ден и месец 12,00 /на ден
280.00 /на месец

4. За ползване с цел търговия с пром.стоки - таксата се събира в увеличен размер
5 пъти от таксите

по т.1, 2 и 3

   - За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска дейност на
открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, сергии, палатки и др. подобни се
събира такса на кв.м.

на ден на месец

супер зона: Приморски парк, ул."Александровска", бул."Богориди, Гаров площад, площад
"Тройката", площада пред БОС 1,80 35,00

І-ва зона:ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Тутракан", ул."Силистра", ул."Г.Кирков", районните
паркове, ул."Алеко Константинов", ул."Аспарух" до пл."Баба Ганка", районните центрове около
РУМ"Младост", РУМ"Велека", РУМ "Резвая" и МБАЛ.

1,40 20,00

ІІ-ра зона: Улици и площади в ЦГЧ с изключение на посочените в първа зона, к-с"Възраждане", к-
с""Бр.Миладинови", к-с"Лазур", к-с"Славейков", к-с"Изгрев", к-с"Зорница"; от 01.07 до 31.08.-
кв."Сарафово" и кв."Крайморие"

1,20 12,00
ІІІ-та зона: к-с"Славейков"-западно от ул."Я.Комитов", к-с"Меден рудник", кв."Сарафово",
кв."Крайморие" и Минералните бани 0,80 7,00
ІV-та зона:парк"Росенец", кв."Победа", кв."Акациите", кв."Лозово", кв."Долно езерово", м.с."Черно
море", м.с."Върли бряг" 0,60 5,00
   - За места за организиране на пазари, събори и празници за продажба на стоки на ден на
кв.м. 2,80

   - За места на панорами, стрелбища, моторни лодки и др. на ден за кв.м.

     а) за заета площ до 15 кв.м. 0,80
     б) за заета площ от 15 кв.м. до 50 кв.м. 0,60
     в) за заета площ над 50 кв.м. 0,50
   - За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за строителни площадки на
кв.м. на месец или част от месеца
1. В градове с население над 100000 жители
     а)  І  зона 7,00
     б)  ІІ зона 6,00
     б)  ІІІ зона 5,50
2. В градове с население под 100000 жители
     а)  І  зона 3,50
     б)  ІІ зона 3,00
3. В селата (в община Бургас те са ІV зона) 2,50
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Собствениците на преместваеми обекти за услуги – без автоработилници, фризьорски и
козметични салони, заплащат месечна такса, изчислена с корекционен коефициент – 0.7, а
инвалидите – 0.5.

   - За ползване на общински мери и пасища в лева/декар за една стопанска година

     мери и пасища - І,ІІ и ІІІ категория 2,50
     мери и пасища - ІV,V и VІ категория 2,00
     мери и пасища - VІІ, VІІІ, ІХ и Х категория 1,50

- За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна дейност на ден на месец
1. За ползване на маса за раздаване на рекламни материали на м²
1. Реклама върху транспаранти и ленти   / на кв.м. /
         І зона 1,80 50,00
        ІІ зона 1,40 36,00
2. За свободно стоящи или монтирани на стойки върху тротоари и тревни площи едностранни
РИЕ:
    а) външна реклама (на кв.м.)
         І зона
     - до 2 кв.м. 0.70 20.00
     - от 2 до 6 кв.м. вкл. 0.70 18.00
     - от 6 до 14 кв.м. вкл. 16.00
     - над 14 кв.м. 14.00
         ІІ зона
     - до 2 кв.м. 0.60 16.00
     - от 2 до 6 кв.м. вкл. 0.60 15.00
     - от 6 до 14 кв.м. вкл. 14.00
     - над 14 кв.м. 15.00
    б)   информационно-указателни табели  /кв.м./
         І зона 33,00
        ІІ зона 22,00
3. За ползване автомобили, шатри и платформи за рекламна цел:

- До 6,5 кв.м. 15,00 450,00
- От 6,6 кв.м до 12 кв. м 25,00 750,00
- От 12,01 до 32,00 кв. М 80,00 900,00
- Над 32 кв.м 40,00 1200,00

4.Такса за техническа услуга - издаване на разрешително за поставяне на РИЕ
33.00

5.Рекламни материали /знамена, транспаранти и др./ информационно-указателни табели с
временен характер в лв. на кв.м.
6. Временни информационни елементи (рекламни материали, надписи информационно-
указателни табели с временен характер в лв. на кв.м.)
       І зона 1,80 на ден
       ІІ зона 1,80 на ден

І-ва зона обхваща: улиците - Александровска, Богориди, Фердинандова, Ст.Стамболов, Сан
Стефано, Булаир, Хр.Ботев, Ив.Вазов, Мария Луиза, Демокрация, Сливница, Кирил и Методий,
Цар Петър, Цар Симеон І, Одрин, Струга, Чаталджа, Индустриална, Никола Петков, Янко
Комитов, Д.Димов,проф.Якимов, Транспортна, Гладстон, пл."Тройката", Гаров площад, всички
входно - изходни магистрали.

ІІ-ра зона обхваща: всички останали градски части извън І-ва зона и съставните селища

За двустранни РИЕ таксите се удвояват

 7. За ползване на улични платна, площадки и други терени за закрито гариране 10,00
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Раздел ІІ
(изм.Протокол №17/22.01.09 г.,29.01.2009 г. ; доп. Протокол №20/23 и
28.04.2009 г.) Такси за детски ясли, детски градини, специализирани

институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински
социални услуги

  - За ползване на детски ясли
        за детски ясли 35,00
        седмична детска ясла 40.00
  - За ползване на детски градини
        І  седмични 50,00
       ІІ  целодневни 40,00
      ІІІ  полудневни 30,00
  - За ползване храна от детска кухня (нов Протокол №20/23 и 28.04.2009 г.) 1.50 лв. / купон
  - За общински социални услуги
      Домашен социален патронаж

  - пенсионери над 60 годишна възраст, инвалиди и деца инвалиди 70% от пенсиите, но
не повече от

реалната издръжка

  - лица, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка реална издръжка

  - лица - ветерани от войните, ползващи преференциите на чл.4 т.5 от Закона за ветераните от
войната

30% от пенсиите, но
не повече от

реалната издръжка

  - за настаняване в заведения  и помещения за отрезвяване
20,00

 - потребителски такси при реализация НП "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Социален
асистент"

за лица, чийто доход е равен или по-нисък от:
- гарантирания минимален доход (ГМД) 0,23 лв./час
- двукратния размер на ГМД 0,25 лв./час
- трикратния размер на ГМД 0,30 лв./час
- четирикратния размер на ГМД 0,34 лв./час

- петкратния размер на ГМД 0,41 лв./час

- шесткратния размер на ГМД 0,46 лв./час

- повече от шесткратния размер на ГМД
Пълна стойност на

услугата в размер на
1,70 лв./час

Раздел III
Туристическа такса

(нова , Протокол №22/11.06.2009 г.) -  Хотели 3 ,4 и 5 звездни 2,00

  - Хотел, семеен хотел, мотел, вилно селище, туристическо селище, вила, почивна станция:

         в гр.Бургас 1,00
         в кварталите на гр.Бургас и съставните селища на Община Бургас 0,80
  - Пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, къмпинг, туристическа хижа, туристически
учебни центрове и туристическа спалня 0,80

(нова , Протокол №22/11.06.2009 г.) - Деца до 12 години 0,00
Раздел IV

Такси за добив на кариерни материали
(отм. – ДВ, бр. 70, от 08.08.2008 г. )

Раздел V
Такси за технически услуги

  1. За издаване на скица за недвижим имот
-формат А 4 30.00
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-формат А 3
(доп. Протокол №23/23.07.2009 г.) –комбинирани и отлагане на регулация върху скица от
кадастастрална карта
-скица с координати

40.00

50.00
40.00

  2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване 50.00

  3.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 50% от т.1 и 2

  4.За присъствие на лицата по чл.223 от ЗУТ и подписване на протоколи за откриване на
строителна площадка и даване на линия и ниво на строежите

50.00
  5.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно
устройство 50.00

  6.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
2.50 лв./лист

 7. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси,
павилиони, кабини и др. 50.00
  8. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи
сгради и помещения в тях
 - За жилищни сгради до 3 етажа 200,00
 -За жилищни сгради над 3 етажа 60,00 / етаж

 -За нежилищни сгради до 2 етажа 0,50/кв.м. РЗП, но не
по-малко от 150,00

 - За нежилищни сгради над 2 етажа 0,60/кв.м. РЗП, но не
по-малко от 200,00

 - За селскостопански и стопански сгради 20,00
- За инженерна инфраструктура и сградни инсталации

а/до 20 м
б/над 20 м
в/газови сградни инсталации в жил.сгради до 3 ет.
г/газови сгради инсталации в жил.сгради над 3 ет.
г/газови вътрешни инсталации на жилища
д/газови сградни и вътрешни инсталации в нежилищни сгради

50.00
100.00
50.00

100.00
50.00
200

- Разрешение за строеж за базови станции на мобилни оператори – а/върху терен /ЖР
конструкция/

       б/ върху покрив на сграда или наето помещение
1000.00
1000.00

- Актове за узаконяване горните такси в троен
размер

- (нова, Протокол №23/23.07.2009 г.) За обекти по чл.147 от ЗУТ, в т.ч. и огради с
инвестиционни проекти 50.00

- (нова, Протокол №23/23.07.2009 г.) Акт за узаконяване и разрешения за строеж за строежи
в нарушение по чл.224 от ЗУТ

горните такси в
двоен размер

- (нова, Протокол №23/23.07.2009 г.) За допълване на разрешение за строеж по чл.154, ал.5
от ЗУТ

50% от
основното

разрешение за
строеж

Раздел VІ
Такси за административни услуги

Издаване на удостоверение за наследници 4.00
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 4.00
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт 4.00
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 2.50
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 2.50
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт 2.50
Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейство 4.00
Издаване на удостоверение за родствени връзки 4.00
Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА) 4.00
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Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес 4.00
Издаване на удостоверение за постоянен адрес 4.00
Издаване на удостоверение за промяна на настояща адрес 4.00
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 5.00
За всички други видове удостоверения по искане на граждани 4.00
За заверени копия и преписи на документи 2,50
По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права
върху общински имоти :

        - при продажба на общински недвижими имот, частна общинска собственост
2% в/у данъчната

основа, определена
по чл.46 от ЗМДТ

        - при замяна на общински недвижим имот с имот, собственост на физически или юридически
лица

2% в/у данъчната
основа, определена
по чл.46 от ЗМДТ за

по-скъпия от
заменяемите имоти

  - За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък 5,00
  - За разрешения за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия 200,00

  - за временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни
напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др.подобни

За всеки ден -
24,00 лв.

 - За издаване на удостоверения и за заверка на документи от Дирекция "МПДТР"

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
10.00/обект +

2.00лв. за всеки
следващ обект

Издаване на удостоверение за декларирани данни 2.00
Издаване на удостоверение за данък наследство 2.00
Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка 10.00

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
10.00/обект +

3.00лв. за всеки
следващ обект

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства 2.00
Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо
имущество) 2.00
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови
отпадъци 2.00
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство 2.00
Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации 1.00/стр.
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6
ДОПК) 2.00

Раздел VІІ
Такси за гробни места

1. До 15 години
     I зона – гр. Бургас 25.00
    II зона – (квартали) 20.00
   III зона – (съставни селища) 15.00
2. За вечни времена таксите се увеличават: 5 пъти
3. За семейни гробни места:
  а) за 10 години и за всеки следващи 10 години 35,00
  б) За вечни времена таксите  по буква "а" се увеличават: 5 пъти

Раздел VІІІ
Такси за притежаване на куче

  - За притежаване на куче 25.00
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Приложение 2
ТАРИФА

на цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6 ал.2
от ЗМДТ за 2009 год.

№ по
ред Наименование на услугата Цени Забележка

1 2 3 4
І. Административно и информационно обслужване

1. Удостоверяване на наличие на българско гражданство 10.00
2. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на

граждански брак с чужденец в чужбина 10.00
3. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на

граждански брак с чужденец в Република България 10.00
4. Заявление за възстановяване или промяна на име безплатно
5. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на

чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без
гражданство 5.00

6. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на
чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без
гражданство 5.00

7 За разглеждане на документи по чл.56 и чл. 57 от ЗУТ 30,00 лв. -
8. Издаване на удостоверения УП 2 за 3 отработени години (за брутно

трудово възнаграждение) – само за ликвидирани фирми 10.00
9. Издаване на удостоверения УП 2 за повече от 3 отработени години (за

брутно трудово възнаграждение) - само за ликвидирани фирми
10 лв. +1лв. за
всяка година

над 3 год.
10. Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж)

6.00
11. Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж без трудова книжка)

10.00
12. Припознаване на дете

5.00
13. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

5.00
14. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други

органи 100.00
15. Удостоверение за правно ограничение (лишаване от родителски права)

5.00
16. Изготвяне на справки от НБД “Население” 4.00 за едно

лице
17. Изготвяне на родословно дърво по архивните семейни регистри

30 лв.
18. Наем зала I етаж – Община Бургас

100.00/час
В цената не е
включено ДДС

19.  Копиране на страница
0,50

В цената не е
включено ДДС

20 Справка от графична база данни 2,00 / на 1 запис
за всеки

следващ запис
още по 0,50 лв.

В цената не е
включено ДДС
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21 Електронна извадка от графична  (цифрова) база данни 45,00 / на 1 дка
за всеки

следващ декар
с още по 25,00

лв.

В цената не е
включено ДДС

22. Изчертаване на чертеж с плотер
   - размер А4 едноцветно 4,00 В цената не е

включено ДДС
   - размер А4 многоцветно 10,00 В цената не е

включено ДДС
23. Дигитализиране 20,00 В цената не е

включено ДДС
24. Сканиране на обект ( размер до А4 ) 5,00 В цената не е

включено ДДС
25. Обработка на сканирани обекти  ( размер до А4 ) 15,00 В цената не е

включено ДДС
26. Издаване разрешително за извършване на таксиметров превоз на

пътници на територията на Общината, холографски стикер и 2 бр.
светлоотразителни стикери

 -

- Обикновена поръчка – срок за изпълнение до 20 дни
60.00 -

- Бърза поръчка – срок на изпълнение до 5 дни
80.00 -

- Експресна поръчка – срок за изпълнение 24 часа
100.00 -

27. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз 1 бр. - 100,00  -
28. Съгласуване на междинна и начална спирка на международна линия и

линии от републиканската транспортна схема
   - междинна спирка за една линия 1 бр. - 50,00  -
   - начална ( крайна ) спирка за една линия 1 бр. - 60,00  -

29. Издаване на дубликат изгубено (откраднато) разрешително за
таксиметрова дейност, с комплект стикери 50.00  -

30. При промяна на обстоятелствата в издадени разрешения за търговия с
тютюневи изделия 100.00  -

31. Улавяне на безстопанствени кучета от територията на предприятията,
находящи се на територията на общината

40.00
вкл. ДДС

32. Издаване на дубликат на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи
изделия

50.00
ІІ. Управление на собствеността

1 Цена на услуга при извършване на доброволна делба при  разпореждане
с недвижими  имоти, частна общинска собственост
1.1 Цена на услуга при извършване на доброволна делба , когато
притежавания преди делбата дял се уголемява.

2% в/у
данъчната

основа,
определена по
чл.46 от ЗМДТ

върху
превишението

В цената не е
включено ДДС

1.2 Цена на услуга при извършване на доброволна делба , когато
притежавания преди делбата дял се запазва

0,2% в/у
пазарната

стойност на
реалния дял,

който се
получава при
делбата,но не

В цената не е
включено ДДС
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по-малко от
50,00 лв.

2 Цена на тръжна документация за даване обекти под наем
110.00

В цената не е
включено ДДС

3 Цена на тръжна документация за продажба обекти общинска
собственост.При разпореждане с недвижими имоти общинска собственост
и учредяване на вещни права

0,2% от
стойността на

началната
тръжна цена на
обекта, не по-
малко от 50,00

В цената не е
включено ДДС

4 Тръжна документация за отдаване под наем на земеделски земи
общинска собственост 30.00

В цената не е
включено ДДС

5 Заверка на копия от документи, съхранявани в дирекция "Общинска
собственост"` 7.00/стр  -

6 Молба - декларация за закупуване на общинско жилище 30.00  -
7 Документи за картотекиране и завеждане на преписка относно

настаняване в общинско жилище под наем 15,00  -

8 Документи за картотекиране по чл.2 ал.1.1 от ЗУЖВГМЖСВ 30,00  -
9 Оценка на земя, сграда, подобрения на земята и ограничени вещни права

              в границите на населено място и селищно образование 250.00  -
              извън границите на населено място и селищно образование 180.00  -

10 За извършване на проверка и заверка на молба-декларация по
обстоятелствена проверка за един имот 25.00  -

11 За издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти-за
съдилища, нотариуси, юридически и физически лица 25.00  -

12 За отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост в полза
на физически и юридически лица 25.00  -

13 За извършване на писмени справки относно реституционни претенции 25.00  -
14 За извършване на писмени справки относно разпределение на идеални

части от общите части на сгради с етажна собственост 25.00  -

15 За издаване на заверени копия от договори за покупко-продажба на
жилища 12.00  -

16 Цена на правото на ползване,  което се учредява на предприятия,
осъществяващи обществени електронни съобщения, за изграждане
електронни мрежи и съоръжения по смисъла на  Закона за електронните
съобщения, в уличната регулация на населените места и полските
пътища -  публична общинска собственост.
              -  еднократна цена на правото на ползване за срок от 30 години ,
за един брой тръба  с диаметър Ф.110, в трасе с дължина 1 км. и 8 бр.
шахти с размери 1,06/0,90 м. 10000,00

В цената не е
включено ДДС

              - Цена на правото на ползване за срок от 10 /десет/ години
7400лв./1 км

В цената не е
включено ДДС

Забележка:  Според местоположението на трасето, цените следва да
се коригират с коефициент за зона, определен в Приложение № 1, към
т.Б т.2 за размера на базисните наемни цени за 2009 г.

ІІІ. ТСУ, кадастър, регулация
1 Териториално насочване на обекти след проучване на предвижданията на

териториално-устройствените планове ОГП, ГКТП и подборните
градоустройствени планове
 - За търговски и делови сгради, хотели, битови услуги (изм. Протокол
№23/23.07.2009 г.) 800  -

 - За производствени обекти и складови бази (изм. Протокол 500  -



4

№23/23.07.2009 г.)
 - За обекти на транспорта, свързани с общата схема на разположение
    а)  паркинги, гаражи, автогари, сервизи и др.  (изм. Протокол
№23/23.07.2009 г.) 350  -

    б)  бензиностанции и крайпътни обекти (изм. Протокол №23/23.07.2009
г.) 800  -

 - За процедиране на частични изменения на ТУП и ОГП по инициатива на
физически и юридически лица (изм. и доп.  Протокол №23/23.07.2009 г.) 2500  -

- Писмена справка за предвиждания на ТУП/ОУП (нова,  Протокол
№23/23.07.2009 г.) 100 лв./за имот

2 Становище на ЕСУТ по ПУП
 - До 3 парцела  (изм. Протокол №23/23.07.2009 г.) 200  -
 - Над 3 парцела (изм. Протокол №23/23.07.2009 г.) 400  -
 - За линейни обекти до 1 км (изм. Протокол №23/23.07.2009 г.) 200  -
 - За линейни обекти от 1 км до 5  км (изм. Протокол №23/23.07.2009 г.) 300  -
 - За линейни обекти над 5 км (изм. Протокол №23/23.07.2009 г.) 500  -
 - повторно и всяко следващо разглеждане на ПУП и техни изменения
след отразяване на забележки (нова,  Протокол №23/23.07.2009 г.)

50% от горните
цени за първо
разглеждане

3 Становище на ЕСУТ на архитектурни и сградни инсталационни проекти
 a) Проекти за жилищна сграда (изм. Протокол №23/23.07.2009 г.) 0,50 лв. / на

кв.м.  -

б) Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение
(изм. Протокол №23/23.07.2009 г.)

0,60 лв. / на
кв.м.  -

г) Повторно разглеждане на идеен проект (нова,  Протокол
№23/23.07.2009 г.)

50% от
първоначалната

такса
 в) Проекти за преустройства 60 % от б.а и б  -

4 Одобряване/съгласуване на проекти
 а) Инвестиционни проекти 0,40 % от ПС  -
 б) Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл
срок 50 % от т.1  -

 в) Проекти на инвест.проекти на инж.инфраструктура и благоустройство
0,40 % от ПС  -

 г) Заверяване на екзекутивни чертежи (изм.  Протокол №23/23.07.2009г.) 30 % от б.а и в  -
 д) Одобряване на технически проект, след издадено разрешение за
строеж (нова,  Протокол №23/23.07.2009 г.) 50% от б.а/ и в/
 е) Одобряване на проекти – преработка по време на строителството
(нова,  Протокол №23/23.07.2009 г.)

- 1лв./кв.м. с
РЗП до 100
кв.м.
- 1.20 лв./кв.м. с
РЗП от 100-250
кв.м.
- 1.50 лв./кв.м. с
РЗП от 250-
1000 кв.м.
- 2 .00  лв./кв.м.
с РЗП над 1000
кв.м.

5 Становище по искания за промяна предназначението на земеделски земи
за неземеделски нужди 40,00 / дка  -

6 Мотивирано предписание за изменение и изготвяне на ПУП 60,00
7 Разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени

площи
 - За кабели - ел. и телефон 2,00 / л.метър  -



5

 - За водопровод, канализация и топлопровод
         - за водопровод 2,50 / л.метър  -
         - за канализация 5,00 / л.метър  -
         - за топлопровод 5,00 / л.метър  -
 - Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени
площи след прокопаване 50,00  -

 - Проучвания по повод молби за повреди и ремонти по пътни, улични и
инженерни мрежи 100,00  -

 - Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на
експертни становища или указания 100,00  -

- За газопровод (нова,  Протокол №23/23.07.2009 г.)
2,50 лв./л.м.

8 Трасиране и заснемане
 - Трасиране на елементи на стр.конструкции

10,00 / точка
В цената не е
включено ДДС

 - Прехвърляне ниво по етажите
10,00 / етаж

В цената не е
включено ДДС

 - Проверка вертикалност на колоните
10,00 / колона

В цената не е
включено ДДС

 - Заснемане на съществуващи калкани
100,00

В цената не е
включено ДДС

 - Заснемане на имотни граници и изчисляване на площи
0,50 / кв.м.

В цената не е
включено ДДС

 - Проверки на стр.линии и нива по жалби от съседни имоти
100,00

В цената не е
включено ДДС

 - Повторно трасиране на граници на имоти и огради
1,00 / л.метър

В цената не е
включено ДДС

 - Проверка на линия и нива на сгради и съоръжения
50,00

В цената не е
включено ДДС

 - Проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна
инфраструктура 50,00

В цената не е
включено ДДС

 - За препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от
работната геодезична основа 10,00 лв./т.

В цената не е
включено ДДС

 - За препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от
работната геодезична основа, придружени със схема или копие от
реперните карнети 10,00 лв./т.

В цената не е
включено ДДС

 - Списък на координати на подборни точки
5,00 лв./т.

В цената не е
включено ДДС

 - Определяне на административна номерация на имот/обект
50,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

9 Разрешение за преминаване на извънгабаритен товар
- натоварване на  ос до 8 тона
-натоварване на ос от 8 до 12 тона
-натоварване на ос над 12 тона

1000.00
2000.00

10 000.00

 -

10 Съгласуване на проекти за организация на движението
 - За постоянни 100,00  -
 - За временни 20,00  -

11 Цена за направление , извозване и депониране на земни маси
 а/ За обекти в ЦГЧ

за направление и извозване
за депониране 1.80лв./куб.м.

2.20лв./куб.м.

 -

 б/ За обекти в комплексите, кварталите и землището на гр.Бургас
за направление и извозване
за депониране 1.10лв./куб.м.

2.20лв./куб.м.

 -
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 в/ За обекти в другите населени места и землищата
за направление и извозване
за депониране

1.10лв./куб.м.
2.20лв./куб.м.  -

г/за направление,извозване и депониране на земни маси по договори
за общински обекти

50% по т.а/,б/ и
в/

12 Цена за доставка на земни маси
 - За хумус 50,00лв/м³  -
 - За мъртвица 25,00лв/м³  -

13 Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове 25,00 / ден  -
14 Удостоверения за ползване на обекти

А/ Строежи четвърта категория
частни пътища,улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и
съоръженията към тях 300,00  -

жилищни сгради със средно застрояване,в т.ч. сградни отклонения 500,00  -
смесени сгради със средно застрояване,в т.ч. Сградни отклонения 700,00  -
сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена
площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места,в т.ч.
Сградни отклонения

1500,00  -

производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията към тях,в т.ч. Сградни отклонения 2000,00  -

паркове,градини и озеленени площи до 1 ха 1000,00  -
реконструкция,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от четвърта категория
а) в жилищни сгради 200,00  -
б) в обществени сгради 350,00  -
в) в производствени сгради 500,00  -
вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория,с
които не се засяга конструкцията им 150,00  -

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 - трасе до 100 м. 150,00  -
 - трасе над 100 м. 200,00/км.,но не

повече от
3000,00 лв.

 -

Ел. Захранване на строежи 200,00  -
Б/  Строежи пета категория
жилищни и вилни сгради-ниско застрояване,в т.ч. Сградни отклонения 150,00  -
сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена
площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители:

до 50 кв.м. 7,00лв./кв.м.  -
от 51 до 100 кв.м. 400,00  -
от 101 до 200 кв.м. 500,00  -
от 201 до 500 600,00  -
от 501 до 1000 кв.м. 800,00  -
производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията
към тях,в т.ч. Сградни отклонения
   - производств. сгради с капацитет до 10 работни места 600,00  -
   - производств. сгради с капацитет до 25 работни места 800,00  -
строежи на допълващото застрояване, извън тези от шеста категория 150,00  -
реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от пета категория
а) в жилищни сгради 100,00  -
б) в обществени сгради:
   - до 100 кв.м. 200,00  -
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   - от 100 кв.м. до 500 кв.м. 350,00  -
   - от 500 кв.м. до 1000 кв.м. 500,00  -
в) в производствени сгради:
   - до 100 кв.м. 200,00  -
   - от 100 кв.м. до 500 кв.м. 350,00  -
   - от 500 кв.м. до 1000 кв.м. 500,00  -
   - над 1000 кв.м. 800,00  -
Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 - трасе до 100 м. 100,00  -
 - трасе над 100 м. 150,00/км., но

не повече от
2000,00 лв.

 -

Ел.захранване на строежи 150,00  -
15 Оценка съответствие на инвестиционни проекти от ЕСУТ

Строежи от трета категория
Жилищни и смесени сгради с високо застрояване 1000,00  -
Сгради и съоръжения  за обществено обслужване с разгъната застроена
площ над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители 1800,00

 -

Производствени сгради  с капацитет от 100 до 200 работни
места,съоръженията и складовете към тях 1300,00  -

Сгради и съоръжения на електрическите централи,топлоелектрическите
централи,отоплителни централи,инсталации за оползотворяване на
отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници до 25
МW 2000,00

 -

Паркове и градини  с площ над 1 ха,вкл. Атракционни паркове,паркове за
отдих,зоологически и ботанически
градини,аквапаркове,дендрариуми,горски паркове,гробищни паркове 1500,00

 -

Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от трета категория 900,00  -

Строежи от четвърта категория
Частни пътища,улици от V и VI клас и съоръженията към тях 500,00  -
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване 700,00  -
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена
площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за
посетители 1500,00

 -

Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията и складовете към тях 1000,00  -

паркове градини и озеленени площи до 1 ха ,атракционни
паркове,паркове за отдих,зоологически и ботанически
градини,аквапаркове ,защитни насъждения,гробищни паркове,сгради за
паркинг-гаражи,гаражи за открити паркинги,разположени в УПИ,с
капацитет от 50 до 100 паркоместа 500,00

 -

Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от четвърта категория ,както и
вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория,с
които не се засяга конструкцията им 500,00

 -

Строежи пета категория
Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване 200,00  -
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена
площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители 900,00  -

Производствени и складови сгради с капацитет  до 50 работни места и
съоръженията към тях 500,00  -

Строежи от допълващото застрояване 100,00  -
Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от пета категория 150,00  -

За участие във “Флора-Бургас” 30,00лв./м2  -
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За търговска дейност на територията на “Флора-Бургас” 5.00лв./м2/ден

16 Разрешение за изкопни работи (изм. Протокол №23/23.07.2009 г.) 150,00  -
17 За издаване на протоколи от процедура по Наредба №1/1993 г. за

опазване на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и
храстова растителност
     - до 5 бр. дървета 100,00  -
     - до 10  бр. дървета 200,00  -
     - над 10  бр. дървета 250,00  -

18 Извадка от действащ ПУП – на хартиен носител (нова ,  Протокол
№23/23.07.2009 г.) 100,00

19 Извадка от действащ ПУП – на магнитен носител (нова ,  Протокол
№23/23.07.2009 г.) 200,00

ІV. Здравеопазване, социални услуги и селско стопанство

1 (отм.Протокол №20/23 и 28.04.2009 г.)

2 Услуги, предоставени от Домашен социален патронаж
   - постна супа не по-малко от

0.85
В цената не е
включено ДДС

  - месна супа не по-малко от
1.05

В цената не е
включено ДДС

  - постно ядене не по-малко от
1,25

В цената не е
включено ДДС

  - месно ядене не по-малко от
1,80

В цената не е
включено ДДС

  - хляб и суха храна за неделя 10% надценка
от доставните

цени

В цената не е
включено ДДС

3 Обяд на лежащо болни и служители от Частна хирургическа клиника
1,50

В цената не е
включено ДДС

4 Регистрация на земеделска и горска техника
  І група - трактори, тракторни ремаркета и самоходни шасита 5,00  -
  ІІ група - комбайни и други самоходни и самодвижещи се машини 16,00  -
  ІІІ група - прикачни, навесни и стационарни машини 5,00  -

5 Цени за паша в горите и земите от общински горски фонд:
   - едър рогат добитък 1 бр. - 1,50  -
   - за коне, катъри, магарета и мулета 1 бр. - 0,80  -
   - за овце 1 бр. - 0,30  -

6 Удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика 20,00  -
7 Удостоверение за културно отглеждане на лечебни растения 20,00  -

V. Образование, култура и младежки дейности

1 Цени за звукозаписи и озвучителни услуги на оркестър "Горещ пясък"
 - за звуказаписна дейност 20,00 / 60 мин. В цената не е

включено ДДС
 - за поръчков концерт 1200,00/60 мин. В цената не е

включено ДДС
 - за ползване на Общински духов оркестър 600,00/60 мин. В цената не е

включено ДДС
Такса за участие в конкурси

- индивидуален изпълнител НК “Сладкопойна чучулига” 10.00 В цената не е
включено ДДС

- вокална група НК  “Сладкопойна чучулига” 15.00 В цената не е
включено ДДС
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- такса участие в МФФ (изм. Протокол №20/23 и 28.04.2009 г.) 500.00 В цената не е
включено ДДС

2 Списание "Море" на брой
5.00

В цената не е
включено ДДС

Рекламна тарифа

Корици

- Четвърта корица
1800

В цената не е
включено ДДС

- Втора корица
1600

В цената не е
включено ДДС

- Трета корица
1400

В цената не е
включено ДДС

Вътрешни страници

- 1/1 страница
1000

В цената не е
включено ДДС

- ½ страница
500

В цената не е
включено ДДС

- Фолио
1600

В цената не е
включено ДДС

Специални предложения

- Спонсорство на рубрика
+25%

В цената не е
включено ДДС

3 Цени на услуги на Художествената галерия "Петко Задгорски"
 На посещение:
 - за граждани 2,00 вкл. ДДС
 - за ученици 1,00 вкл. ДДС
 - за пенсионери безплатно вкл. ДДС
 - беседа 8,00 вкл. ДДС
 - сертификат 5,00 вкл. ДДС
 - за организиране на мероприятия 50,00 вкл. ДДС

4 Къща Музей "Петя Дубарова"
 На посещение за:
 - за ученици 1,00 вкл. ДДС
 - за пенсионери 1,00 вкл. ДДС
 - за граждани 2,00 вкл. ДДС
 - беседа 3,00 вкл. ДДС

5 Школа "Детски мозайки" - вкл. ДДС
6 Цени на услуги на Регионален бургаски музей

 Входни такси:
 - за ученици 1,00  -
 - за пенсионери 1,00  -
 - за чужденци 2,00  -
 - за граждани 3,00  -
 - беседа на български език 5,00  -
 - беседа на чужд език 10,00  -
 Входни такси за видеопрожекции:
 - до 60 минути 6,00  -
 - до 30 минути 4,00  -
Такси за любителско видео и фотозаснемане в експозиции с видеокамери
и фотоапарат 3.00 -

7 Радиоцентър Бургас
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 - еднократно излъчване на спот - съобщения, рекламен аудиоклип ( 30
сек.) 4.20

В цената не е
включено ДДС

 - еднократно излъчване на спот - съобщения, рекламен аудиоклип ( 1
мин.) 7.20

В цената не е
включено ДДС

 - пъблик рилейшънс
     платено интервю до 5 мин.

30.00
В цената не е
включено ДДС

    платен репортаж до 5 мин.
30.00

В цената не е
включено ДДС

 - редактиране и запис на съобщение
4.20

В цената не е
включено ДДС

 - изработка на рекламен клип  -  5 дни
36.00

В цената не е
включено ДДС

 - изработка на рекламен клип  -  2 дни
44.00

В цената не е
включено ДДС

 - за еднократно финансово подпомагане (спонсориране на авторски
предавания)
   40 минути - програмен блок

80.00
В цената не е
включено ДДС

   10 минути - рубрика
30.00

В цената не е
включено ДДС

8 Професионален ансамбъл "Странджа"
Участие до 10 мин.

350,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

Участие в програма до 20 мин.
500,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

Участие в програма до 30 мин.
700,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

Участие в програма до 45 мин.
1000,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

Участие в програма до 60 мин.
1400,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

Участие в програма над 60 мин.
1800,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

  -  участие на изпълнител
20,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

9 Хорово общество "Родна песен"
 - такса хорова школа

12,00/месечно
В цената не е
включено ДДС

  -  откупка концерт
300,00

В цената не е
включено ДДС

10 Летен театър 350.00 лв.
/60 мин.

В цената не е
включено ДДС

- за шоу-програми, фестивали, концерти, театрални, оперни, детски
постановки и други

200,00 лв. /до
60 мин.

В цената не е
включено ДДС

300,00 лв. /за 60
мин.

В цената не е
включено ДДС

- отдаване под наем на рекламни площи на оградата на Летен театър -
отвън

70,00 лв./ кв.м
/1 месец

В цената не е
включено ДДС

- отдаване под наем на рекламни площи на оградата на Фестивал на
пясъчните скулптури

70,00 лв./ кв.м
/1 месец

В цената не е
включено ДДС

11 Регионална библиотека "П.К.Яворов"
 - регистрация на читателите за година
      деца до 14 год. и инвалиди безплатно  -
      ученици, студенти, пенсионери 2,00  -
      всички останали 5.00  -
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 - за еднократно ползване на читалните(без годишна регистрация) 0,50  -
     за една седмица 1,00  -
 - ползване на първични и библиографски източници на бълг.език
     до 5 години 20,00  -
     до 10 години 30.00  -
     над 10 години по договаряне,

но не по-малко
от 40,00

 -

 - допълнителна информация, издирена по Интернет за съответна справка 3,00  -

 - библиографски и фактографски справки
а) чрез справочник (библиографски) за том 0,50  -
б) чрез преглеждане де визу на ДВ за книговезко тяло)
     - за фирми 5,00  -
     - за частни лица 2,00  -
в) каталози и картотеки 0,50  -
 - информационна дейност
          текуща информация по тема - месечно 5,00  -
 - ползване от читатели на:
  Краеведски картотеки за един блок
  възрастни 2,00  -
  ученици и студенти безплатно
ДВ до 1965 г.
 - за книговезко тяло 1,00  -
 - краеведски пощенски картички до 1965 г.
   за разглеждане 1,00  -
   за преснимане на 1 картичка 2,00  -
 - БДС и др. специални технически материали за стандарт, нормала или
техническа характериктика 0,60  -

 - чужди стандарти ( за стандарт ) 0,70  -
 - еднократно ползване, за стандарт
           БДС 0,70  -
           чужди 1,20  -
   за студенти, за стандарт 0,40  -
   за извършена справка за стандарти и за консултации 1,20 на изделие  -

   за  актуализация на стандарт 0,30  -
   аудиокасети годишно 1,00  -
     отпечатване на страница 0.20  -
 - компютърни услуги
а) ползване на Интернет - за 1 час свободно ползване 1,00  -
б) компютърна разпечатка за 1 стр. 0,20  -
в) търсене от библиотекар-консултант вкл. и търсене в база данни
      до 30 минути 0,50  -
      над 30 минути 1,00  -
г) сканиране само от библиотечен документ на една страница 0,20  -
д) прехвърляне на информация (само с консумативи на библиотеката)
       на СД 1,50  -
       на дискета 1,00  -
 е) презапис от и на аудиокасети и компактдискове  -  -



12

При заявка за справка по Държавен вестник се внася депозит 25% от
стойността, който се приспада при цялостното оценяване на справката.
Срок за изпълнение на заявката  - 1 месец . За бързи услуги /една
седмица/ заплащането се завишава с 25%. За справки, за които са
извършени издирвания, но не са намерени материали по съответната
тема, се заплащат 30% от таксите. При включване на чужди източници
общата сума на писмената библиографска справка се увеличава с 20%. В
случаите, когато се използват други библиотеки и организации като
съизпълнители, потребителите заплащат услугите по утвърдения
ценоразпис на изпълняващата организация.
 - организиране на мероприятия 50.00 вкл.ДДС
 - за ксерокопиране на материали от книги и периодични издания:
                                едностранно копиране формат А4 0,10 на

страница вкл.ДДС

                                двустранно копиране формат А4 0,15 на
страница вкл.ДДС

                                едностранно копиране формат А3 0,20 на
страница вкл.ДДС

                                двустранно копиране формат А3 0,35 на
страница вкл.ДДС

12 Общински детски комплекс
Направление „Спорт”

· акробатика 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Приложно колоездене 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Безопасност на движението 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Корабомоделизъм 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Ракетомоделизъм 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Авиомоделизъм 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Волейбол 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Футбол 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Художествена гимнастика 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Лечебна физкултура 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Лека атлетика 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Тенис на маса 7.20 лв./ месец включено ДДС

Направление „Художествено-творческа дейност”
· Английски език 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Български език и литература 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Поетично слово 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Журналистика 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Изобразително изкуство (рисунка, живопис, графика) 7.20 лв./ месец включено ДДС
· ДФТА „Радост” 7.20 лв./ месец включено ДДС
· ДФФ „Шарени гайтани” 7.20 лв./ месец включено ДДС
· НХ „Трепетлика” 7.20 лв./ месец включено ДДС
· АРТ СТУДИО 7.20 лв./ месец включено ДДС

Направление „Наука и техника”
· Математика 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Информационни технологии 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Химия 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Опазване на околната среда 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Екология 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Физика 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Астрономия 7.20 лв./ месец включено ДДС
· Фотография 7.20 лв./ месец включено ДДС

Летни школи и ателиета към ОДК – Бургас за месеците юни, юли и август
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· Изобразително изкуство 18.00 лв./ месец включено ДДС
· Английски език 18.00 лв./ месец включено ДДС
· Детска игротека – 4 учебни часа (3 пъти седмично) 30.00 лв./ месец включено ДДС

13 Младежки културен център
 Школа "Батик"

8.00 лв./ месец включено ДДС

 Школа "Керамика"
8.00 лв./ месец включено ДДС

 Школа "Стъклопис"
8.00 лв./ месец включено ДДС

Школа “Детски мозайки”
8.00 лв./ месец включено ДД

 Хорова школа
9.00 лв./ месец включено ДДС

 Фолклорен танцов ансамбъл "Емона"
9.00 лв./ месец включено ДДС

 Театрално студио
9.00 лв./ месец включено ДДС

 Плувен басейн
 - възрастни

5,00 / час
В цената не е
включено ДДС

- възрастни абонамент 5 посещения
20,00

В цената не е
включено ДДС

 - ученици и студенти
3,00 / час

В цената не е
включено ДДС

- ученици и студенти абонамент 5 посещения
12,00

В цената не е
включено ДДС

 - организирано ползване на коридор за час
39.00 включено ДДС

- за всеки следващ час след първия
33.00 включено ДДС

за състезание

- за час
150,00 включено ДДС

- за всеки следващ час след първия
90,00 включено ДДС

сауна
4.00/час

В цената не е
включено ДДС

          плувен басейн + сауна В цената не е
включено ДДС

- за час
7,00

В цената не е
включено ДДС

- абонамент 5 посещения
28,00

В цената не е
включено ДДС

 Зали за провеждане на културно-развлекателни прояви
          зала1 (концертна зала)

- за час
120,00 включено ДДС

- за всеки следващ час след първия
90,00 включено ДДС

         Конферентна/ изложбена зала включено ДДС

- за час
42,00 включено ДДС

- за ½ ден
120,00 включено ДДС

- за 1 ден
216,00 включено ДДС
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Заседателна зала, ет.2
24.00/час

В цената не е
включено ДДС

 Репетиционни зали
          зала1

7.20/час
В цената не е
включено ДДС

          зала 2
5.80/час

В цената не е
включено ДДС

          зала 3
3,60/час

В цената не е
включено ДДС

          зала 14
2,50/час

В цената не е
включено ДДС

Ползване на помещения за гардероб и съхранение на реквизит

          За час
1.00 включено ДДС

          За денонощие
3.00 включено ДДС

14 Ансамбъл “Странджа”

Откупка участие

До 15 мин
924.00 включено ДДС

До 30 мин
1440.00 включено ДДС

Откупка концерт

До 60 мин
1800.00 включено ДДС

Над 60 мин
3240.00 включено ДДС

Участие на изпълнител в сборни програми
30.00 включено ДДС

15 Професионални гимназии
  ПГТ "Проф.Д-р Асен Златаров", комплекс "Младост"
1. За организиране на квалификационна дейност
- на човек за 1 учебен час

2,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

2. За организиране на педагогически услуги
- на ученик за 1 учебен час

2,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

3. За организиране на спортни занимания
- за възрастен за 1 учебен час

5,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

- за ученик за 1 учебен час
2,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

4. За организиране на обучение по плуване
- за възрастен за 1 учебен час

5,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

- за ученик за 1 учебен час
3,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

5. За ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров” комплекс “Младост”:

5.1. Квалификационен курс професия “Готвач” I ниво:

 - на курсист
280,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

              - на един курсист, за 1 час
   0,93 лв.

В цената не е
включено ДДС

5.2. Квалификационен курс професия "Барман", І ниво
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               - на курсист
280,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

               - на един курсист, за 1 час
   0,93 лв.

В цената не е
включено ДДС

5.3. Квалификационен курс професия "Хлебар-сладкар" – производство на
хлебни изделия
               - на курсист

280,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

               - на един курсист, за 1 час
   0,93 лв.

В цената не е
включено ДДС

5.4. Квалификационен курс професия "Ресторантьор" – производство и
обслужване в заведения за хранене и развлечения
               - на курсист

350,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

               - на един курсист, за 1 час
   1,17 лв.

В цената не е
включено ДДС

5.5. Печене на агне
   36,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

6. За ПГ по механотехника и електротехника – Бургас

6.1.Металообработващи услуги по местонахождение на клиента 8.00 лв./ 1 час В цената не е
включено ДДС

6.2.Металообработващи услуги в работилниците на училището 12.00 лв./ 1 час В цената не е
включено ДДС

 7. ПГСАГ "Кольо Фичето"

 7.1. за платено обучение професия "Строителен техник" на курсист
300,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

VІ. Услуги извършвани от ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи"

1 Спортна зала "Младост"
 - концерти, ревюта и др.организирани мероприятия
          на час 200.00 вкл. ДДС
          над 5/пет/часа 1500.00 вкл. ДДС
 - търговски изложения и базари
          зала 1 1500.00 вкл. ДДС
          зала 2 840.00 вкл. ДДС
          зала 3 240.00 вкл. ДДС
          зала 4 240.00 вкл. ДДС
          за ангажиране на зала над 10 дни отстъпка 20% вкл. ДДС
 - мачове от първенството по спортен календар 45.00 вкл. ДДС
 - приятелски мачове 70.00 вкл. ДДС
 - чуждестранни отбори - тренировки 40.00/час вкл. ДДС
 - международни мачове 120.00 вкл. ДДС
 - прояви с демонстрационен характер 150.00/час вкл. ДДС
 - занимания по каланетика, степ-аеробика, народни танци и
др./неспортни клубове/ 24.00/час вкл. ДДС

2 Спортна зала"Б.Брънзов"
 - концерти и др. организирани мероприятия
          на час 150.00/час вкл. ДДС
          над 5/пет/часа 1200.00/час вкл. ДДС
 - търговски изложения и базари 1200.00 лв. /

ден вкл. ДДС

          за ангажиране на залата над 10 дни отстъпка 20% вкл. ДДС
 - мачове от първенството по спортен календар 45.00/час вкл. ДДС
 - приятелски мачове 65.00/час вкл. ДДС
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- чуждестранни отбори- тренировки 40.00/час Вкл. ДДС
 - международни мачове 120.00/час вкл. ДДС
 - прояви с демонстрационен характер 130.00/час вкл. ДДС

3 Спортен комплекс "Плувни басейни"
 - индивидуални посещения
                 възрастни 3.00/час вкл. ДДС
                 деца 2.00/час вкл. ДДС
 - абонаментна месечна такса
                 за 15 часа 40.00 вкл. ДДС
                 за 20 часа 50.00 вкл. ДДС
 - спортни клубове - състезания
                 лицензирани клубове 25.00/час вкл. ДДС
                 други 40.00/час вкл. ДДС
 - спортни клубове - тренировки
                 други 20.00/час вкл. ДДС
 - училища - тренировки 20.00/час вкл. ДДС

4 Тенис кортове – Парк "Езеро"
 - почасово заплащане
          за времето от 11.00 - 16.00ч.
                ученици и студенти 8.00/час вкл. ДДС
                възрастни 10.00/час вкл. ДДС
          през останалото време 12.00/час вкл. ДДС
          при осветление 20.00/час вкл. ДДС
 - карти
          20 часа 180.00 вкл. ДДС
          40 часа 340.00 вкл. ДДС
          60 часа 480.00 вкл. ДДС
          100 часа 700.00 вкл. ДДС
 - асфалтов корт
                възрастни 7.00/час вкл. ДДС
                деца 5.00/час вкл. ДДС
                при осветление 15.00/час вкл. ДДС
 - малък асфалтов корт 2.00/час вкл. ДДС
 - спортни клубове за всички кортове
                състезания 21.00/час вкл. ДДС
                тренировки  - вкл. ДДС
                състезания на осветление 30,00/час вкл. ДДС

5 Стадион "Долно Езерово"
                лицензирани клубове
                                        срещи 60.00/час вкл. ДДС
                други
                                        тренировки 80.00/час вкл. ДДС
                                        срещи 100.00/час вкл. ДДС

6 Стадион "Българово"
                лицензирани клубове
                                        тренировки  - вкл. ДДС
                                        срещи 50.00/час вкл. ДДС
                други
                                        тренировки 80.00/час вкл. ДДС
                                        срещи 100.00/час вкл. ДДС

7 Стадион „Рудник”
           лицензирани клубове
                                 срещи 50.00/ час   Вкл. ДДС
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           други
                               тренировки 80.00/ час   Вкл. ДДС
                               срещи 100.00/ час   Вкл. ДДС

8 Спортно оздравителен център с. Ветрен
 - ресторант надценка
                      кухня 90% вкл. ДДС
                      бар 100% вкл. ДДС
 - хотел
                нощувки за приходящи
                      стая с 1 легло 22.00/легло вкл. ДДС
                      стая с 2 легла 30,00/стая вкл. ДДС
                      стая с 2 легла 16.00/легло вкл. ДДС
                      стая с 3 легла 25,00/стая вкл. ДДС
                      стая с 3 легла 13,00/легло вкл. ДДС
                      апартамент 43.00 вкл. ДДС
                      за групи над 10 човека и над 5 дни отстъпка 20% вкл. ДДС
                нощувки за спортни клубове
                      деца и юноши
                                  стая с 2 легла 10.00/легло вкл. ДДС
                                  стая с 3 легла 8.70/легло вкл. ДДС
                                  стая с 3 легла 17.00/стая вкл. ДДС
                                  почивка до 4 часа 6.00 вкл. ДДС
                      мъже и жени
                                 стая с 1 легло 14.40 вкл. ДДС
                                 стая с 2 и 3легла 11.50 вкл. ДДС
                                 почивка до 4 часа 34.00 вкл. ДДС
                                 апартамент 6.00 вкл. ДДС
                нощувки за организирани групи ученици
                                  стая с 2 легла 10.00 вкл. ДДС
                                  стая с 3 легла 8.80 вкл. ДДС
                за пълен пансион над 10 човека
                      деца и юноши 25.00 вкл. ДДС
                      в това число - нощувка 8.80 вкл. ДДС
                      мъже и жени 30.00 вкл. ДДС
                      в това число - нощувка 11.50 вкл. ДДС
                за полупансион
                      деца и юноши 22.00 вкл. ДДС
                               в това число - нощувка 8.80 вкл. ДДС
                      мъже и жени 30.00 вкл. ДДС
                               в това число - нощувка 11.50 вкл. ДДС
тренировка на футболен терен 50.00/ час вкл. ДДС
футболна среща 70.00/ час вкл. ДДС
ползване на телевизор 7.00 вкл. ДДС
ползване на зала ресторант
                      до 5 часа 25.00 вкл. ДДС
                      над 5 часа 50.00 вкл. ДДС

9 Реклама
Зала “Младост”, тенис кортове,
Дневна такса за реклама при провеждане на състезания и мероприятия,
вътрешна позиция 10.00 лв./кв.м

В цената не е
включено ДДС

Зала “Младост” Месечна такса за реклама, вътрешна позиция
- до 2 кв.м включително

13.00/кв.м
В цената не е
включено ДДС
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- от 2 до 6 кв.м включително
12.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

- от 6 до 14 кв.м включително
10.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

- над 14 кв.м
8.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

Зала “Б.Брънзов” Дневна такса за реклама, при провеждане на
състезания и мероприятия вътрешна позиция 8.00 лв./кв.м

В цената не е
включено ДДС

Зала “Б.Брънзов” Месечна такса за реклама, вътрешна позиция
- до 2 кв.м включително

12.00/кв.м
В цената не е
включено ДДС

- от 2 до 6 кв.м включително
11.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

- от 6 до 14 кв.м включително
9.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

Тенис кортове и стадиони „Дневна такса за реклама при провеждане на
състезания и мероприятия” 10.00/ кв.м.

В цената не е
включено ДДС

- над 14 кв.м
7.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

Тенис кортове, стадиони, паркинги- месечна такса за реклама
- до 2 кв.м включително

15.00/кв.м
В цената не е
включено ДДС

- от 2 до 6 кв.м включително
14.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

- от 6 до 14 кв.м включително
12.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

- над 14 кв.м
10.00/кв.м

В цената не е
включено ДДС

10 ПАРКИНГИ
 - Закрити паркинги
Паркинг "Опера"
                      месечен абонамент 120.00 вкл. ДДС
                      закрита клетка 140.00 вкл. ДДС
                      престой с бълг. и чуждестранна регистрация за 24 ч. 15.00 вкл. ДДС
                      нощувка на автомобил 10.00 вкл. ДДС

престой на час 2.00 вкл. ДДС
Паркинг "БСУ"
                      месечен абонамент 120.00 вкл. ДДС
                      закрита клетка 140.00 вкл. ДДС
                      престой с бълг. и чуждестранна регистрация за 24 ч. 15.00 вкл. ДДС
                      нощувка на автомобил 10.00 вкл. ДДС

престой на час 2.00 вкл. ДДС
Паркинг к-с "Славейков"
                      месечен абонамент 120.00 вкл. ДДС
                      закрита клетка 140.00 вкл. ДДС
                      престой с бълг. и чуждестранна регистрация за 24 ч. 15.00 вкл. ДДС
                      нощувка на автомобил 10.00 вкл. ДДС

престой на час 2.00 вкл. ДДС
престой за 24 часа за всички открити паркинги 4.00 вкл. ДДС
Паркинг "НХК"
                      месечен абонамент автомобили 120.00 вкл. ДДС
                      месечен абонамент автобуси 150,00 вкл. ДДС
                      нощувка 8,00 вкл. ДДС
                      престой на час 2,00 вкл. ДДС
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Паркинги в ж. комплекси
                      месечен абонамент 50.00 вкл. ДДС
                                автобуси 90.00 вкл. ДДС
                                микробуси 70.00 вкл. ДДС
                                товарни автомобили 70.00 вкл. ДДС
                                мотори 30.00 вкл. ДДС
                                мотопеди 20.00 вкл. ДДС
                            нощувка – 24 часа 8.00 вкл.ДДС
                            нощувка- 12 часа 4.00лв вкл.ДДС
                                престой на час 2.00 вкл. ДДС
Паркинги в ж.к."Меден рудник" и "Плувен басейн"
                                престой 2.00 вкл. ДДС
                                нощувка за 12 часа 4.00 вкл. ДДС
                                микробуси 60.00 вкл. ДДС
                                товарни автомобили 60.00 вкл. ДДС
                                мотори 30.00 вкл. ДДС
                                мотопеди 20.00 вкл. ДДС
                                леки автомобили

40.00 вкл. ДДС

Гаражни клетки ж. к.  „Меден рудник” - абонамент 50.00     вкл. ДДС
Паркинг за товарни автомобили в кв. “Акации”
Месечен абонамент:
- товарни автомобили до 3,5 тона

50,00 лв.
В цената не е
включено ДДС

- товарни автомобили над 3,5 тона
80,00 лв.

В цената не е
включено ДДС

Паркинг “Интерхотел България”
- месечен абонамент 200.00 вкл. ДДС
- престой 3.00/час вкл. ДДС
- нощувка леки автомобили 15.00 вкл. ДДС
- нощувка микробуси 20.00 вкл. ДДС

11 Цени за кратковременно паркиране
 - на започнат час: до 4 часа по 2.00лв на час вкл. ДДС

                                 над 4 часа 10.00 вкл. ДДС

 - абонамент на месец

                               до две паркоместа 200.00 на място вкл. ДДС

12              Абонамент на месец

                     - пред  банки и офиси до 2 паркоместа 200. 00 на
място вкл. ДДС

Зона бул. “Демокрация” – от ул. “Цар Симеон I” до бул. “Богориди”

- До 4 часа
по 1 лв. на час вкл. ДДС

- Над 4 часа
по 5 лв. вкл. ДДС

- Месечен абонамент
по 60 лв. вкл. ДДС

Зона ул. “Княз Александър Батенберг” – от “Пристанище Бургас” до хотел
“Приморец”
- До 4 часа

по 1 лв. на час вкл. ДДС
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- Над 4 часа
по 5 лв. вкл. ДДС

- Месечен абонамент
по 60 лв. вкл. ДДС

13 Преместване на МПС по чл. 171, т.5, б.А от ЗДвП
36.00 лв. вкл. ДДС
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