
 
 

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-
дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и 

b.kanchev@burgas.bg 

 
 

ПРОЕКТ НА 
 

Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Бургас, приета от Общински съвет - Бургас 
   

 
 

§1. В Глава Втора, Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински 
социални услуги, чл.21 ал.3 придобива следната редакция: 
„Месечната такса се внася от потребителите на социалните услуги.“ 
 §2.  В Приложение № 1 Тарифа на местните такси предоставяни от общината, 
съгласно чл.6 ал.1 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община 
Бургас се правят следните промени: 

1.В Раздел І - Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, 
улични платна, панаири и терени с друго предназначение, в подточка “За ползване 
на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламни дейности“, 
изменя  се т.2,  добавя се нова т.5 и се изменят обхватите на І-ва и ІІІ-та зона, както 
следва:  

- За ползване на тротоари, площади, улични 
платна и други терени за рекламна дейност 

на ден на 
месец 

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. 1,00 27,00 
- от 2 до 6 кв.м. вкл. 1,00 22,00 
- от 6 до 14 кв.м. вкл.  20,00 
- над 14 кв.м.  17,00 
ІІ зона   
- до 2 кв.м. 0,80 18,00 
- от 2 до 6 кв.м. вкл. 0,80 17,00 
- от 6 до 14 кв.м. вкл.  16,00 
- над 14 кв.м.  15,00 
III зона   
- до 2 кв.м. 0,50 12,00 
- от 2 до 6 кв.м. вкл. 0,50 11,00 
- от 6 до 14 кв.м. вкл.  10,00 
- над 14 кв.м.  9,00 



б) информационно-указателни табели /кв.м./   
І зона  37,00 
ІІ зона  27,00 
III зона  20,00 
5. Реклама върху чадъри и тенти :   
І зона   
До 1,00 кв. м рекламна площ  2,00 
До 2,00 кв. м рекламна площ  3,00 
До 3,00 кв. м рекламна площ  4,00 
Над 3,00 кв. м рекламна площ  10,00 
ІІ зона  3,00 
До 1,00 кв. м рекламна площ  1,00 
До 2,00 кв. м рекламна площ  2,00 
До 2,00 кв. м рекламна площ  3,00 
Над 3,00 кв. м рекламна площ  5,00 
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, бул. „Захари Стоянов“, бул. „Тодор 
Александров“, ул. „24-ти пехотен Черноморски 
полк“. 

 

ІІ-ра зона обхваща: всички останали градски 
части извън І-ва зона, III-та зона 

 

III-та зона обхваща участъците:  
път І-6 - от кръстовището с кръгово движение 
на бул. „Стефан Стамболов – до кв. Ветрен и в 
обратна посока; 
път І-9 - от кръстовището с кръгово движение 
на бул. „Димитър Димов“ – до кв. Сарафово и в 
обратна посока;  
път І-9 - от пътен възел Бургас/Средец/ 
Созопол до кв. Крайморие и в обратна посока и 
съставните селища. 
 

 

За двустранни РИЕ таксите се удвояват  
 
 2. В Раздел ІІ- Такси за детски ясли, детски градини, специализирани 
институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински 
социални услуги, в подточка “За целодневна подготвителна група”  таксите се 
изменят както следва: 
За целодневна подготвителна група: 
/средства за храноден в размер на 2,20лв./ 

 

- постоянна такса, независеща от броя 
посещения в месеца 

18,00 

- диференцирана такса за присъствен ден 1,40 
- диференцирана такса за присъствен ден 

за периода 01 юни – 31 август 
2,20 



 
§3. В Приложение № 2 Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от 

общината, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на 
Община Бургас се правят следните промени: 

1. В Раздел V. „Образование, култура и младежки дейности“, т. 1, т. 2, т. 2а, 
т. 2б, т. 3, т. 8, т. 11, т. 11а, т. 13, т. 14, т. 16, т. 17 и т. 18 се изменят и допълват 
както следва:  

 
1. Цени за звукозаписи и озвучителни услуги на 

оркестър "Горещ пясък" 
  

 - за звуказаписна дейност вкл. ДДС 24,00/час 
 - за поръчков концерт на територията на гр. Бургас вкл. ДДС 960,00/час 

2. Цена участие на Общински духов оркестър на 
територията на гр. Бургас 

вкл. ДДС 1200,00/час

2а. Цена участие на Общински духов оркестър 15 минути 
на територията на гр. Бургас вкл. ДДС 360,00 лв. 

2б. Цена участие на Общински духов оркестър 30 минути 
на територията на гр. Бургас вкл. ДДС 660,00 лв. 

3. Цена участие в МФФ вкл. ДДС 600,00 лв. 
 

8. Общинско радио Бургас Цена без ДДС
Спонсорство и външна продукция  
СПОНСОРИРАНЕ на предаване (за 1 месец) 300
АВТОРСКО предаване – до 60 мин.(за 1 месец, излъчване 1 път 
седмично) 400

АВТОРСКА рубрика – до 10 мин. (за 1 месец, излъчване 1 път 
седмично) 60

Услуги, свързани със САЙТА на радиото  
Банер на сайта - за 1 месец 100
Банер на сайта - за 1 ден 4
Банер на сайта за 1 година и авансово плащане - с отстъпка: 20%
Платена рекламна публикация –  
за 1 стандартен ред от 60 знака, при минимум 10 реда 1

Други услуги  
СЪОБЩЕНИЕ - информационно и рекламно, четено от водещ –  
за 1 ред от 60 знака 1

ЗАПИС И ОБРАБОТКА на дикторски глас (до 60 мин.) 50
ЗАПИС на дигитален носител - за 1 бр. аудиофайл 2,5
ПОЗДРАВ от фирма, институция, организация (за 1 бр. излъчване) 4

Забележка: За посредничество, свързано с услугите, предлагани от Общинско 
радио Бургас, възнаграждение се изплаща след постъпване на цялата сума.                    10%

 
Радио „Гласът на Бургас” Цена без ДДС
ИЗРАБОТКА НА КЛИП  
с един глас 150
с два гласа 180
с ефекти без музикална подложка 80
с продуциране на специална музикална подложка 300
ЕДНОКРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30" КЛИП - в следните часови 
пояси: редовни цени



06.00 - 10.00 часа 12
10.00 - 17.00 часа 9
17.00 - 20.00 часа 12
20.00 - 00.00 часа 7
00.00 - 06.00 часа 4
ЕДНОКРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30" КЛИП - в следните часови 
пояси: 

полит. 
реклама

06.00 - 10.00 часа 18
10.00 - 17.00 часа 13
17.00 - 20.00 часа 18
20.00 - 00.00 часа 10
00.00 - 06.00 часа 6
ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ / РУБРИКА с продължителност до 1 минута 300

 
Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи:  
Фиксирано време + 50%
Поръчка до 20 часа + 50%
Излъчване на рекламен клип над 30" (до 50") + 50%
Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок + 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок + 30%
Споменаване на допълнителна търговска марка + 20%
Излъчване на рекламен клип до 20" - 20%
Излъчване на рекламен клип до 10" - 50%
Отстъпка за брутен обем:  
От           0  до     1 500 лв. 7%
От     1 501  до     3 000 лв. 9%
От     3 001  до   15 000 лв. 13%
От    15 001  до   50 000 лв. 17%
От    50 001  до 100 000 лв. 22%
От   100 001  до 150 000 лв. 27%
От   150 001  до 300 000 лв. 31%
Над 300 000  лв. 33%

 
 

11. Летен театър   
 - ползване сцена Летен театър за шоу-програми, 

фестивали, концерти, театрални, оперни, детски 
постановки и други 

 
вкл. ДДС 

1500,00/на 
ден 

11а. Ползване на сградата на „Дом на Нефтохимика“    
 1.За зали    
  - за зрителна зала  вкл. ДДС 400,00 лв. / 

час 
 - за репетиции вкл. ДДС 40,00 лв. / час 
 2. За зали и стаи   
 -с парно отопление вкл. ДДС 13,20 лв. / час 
 -без парно отопление вкл. ДДС 7,20 лв. / час 
 -конферентни зали №26 и №59, за съвещания и 

срещи  вкл. ДДС 13,20 лв. / час 



 -конферентни зали №26 и №59, за търговски 
дейности вкл. ДДС 60,00 лв. / час 

 3. За ползване на офис площи вкл. ДДС 45,00 лв. 
за кв.м./месец 

 4. Стая № 36  вкл. ДДС 7,20 лв. на 
ден 

 
13. Общински детски комплекс   

 Летни школи   
 Спортно-развлекателни игри  вкл. ДДС 30,00/месец 
 Театрални студия I-VII клас  вкл. ДДС 30,00/месец 
 Чужди езици  вкл. ДДС 30,00/месец 
 Изобразително  или приложно изкуство вкл. ДДС 30,00/месец 
 Занимания по интереси вкл. ДДС 30,00/месец 
 Лятно екоучилище  вкл. ДДС 40,80/ за две 

седмици 
 
 

14. Младежки културен център   
 Хорова школа вкл. ДДС 10,00/месец 
 Фолклорен танцов ансамбъл "Димитър Гинов" вкл. ДДС 10,00/месец 
 Театрално студио Детска театрална школа вкл. ДДС 10,00/месец 
 Плувен басейн   
 - възрастни вкл. ДДС 5,00/час 
 - възрастни абонамент 5 посещения вкл. ДДС 20,00 
 - ученици и студенти вкл. ДДС 3,00/час 
 - ученици и студенти абонамент 5 посещения вкл. ДДС 12,00 

 - организирано ползване на коридор за час   
 за лицензирани клубове вкл. ДДС 5,00/час 
 за частни лица и фирми вкл. ДДС 20,00/час 
 - за всеки следващ час след първия вкл. ДДС 10,00  
 за състезание   
 - за час вкл. ДДС 150,00 
 - за всеки следващ час след първия вкл. ДДС 90,00 
 сауна вкл. ДДС 4,00/час 
 плувен басейн + сауна   
 - за час вкл. ДДС 7,00 
 - абонамент 5 посещения вкл. ДДС 28,00 
 Зали за провеждане на културно-развлекателни 

прояви 
  

 Концертна зала № 1   
 - за час вкл. ДДС 80,00 
 - за всеки следващ час след първия вкл. ДДС 40,00 
 Изложбена зала   
 - за час вкл. ДДС 40,00 
 - за всеки следващ час след първия вкл. ДДС 20,00 
 Конферентна зала № 2   



 - за час вкл. ДДС 40,00 
 - за всеки следващ час след първия вкл. ДДС 20,00 

 Конферентна зала № 3   
 - за час вкл. ДДС 30,00 

 - за всеки следващ час след първия вкл. ДДС 15,00 
 Зала № 14   
 - за час вкл. ДДС 30,00 

 - за всеки следващ час след първия вкл. ДДС 15,00 
 Репетиционни зали   
 зала 1 без ДДС 7,00/час 
 зала 2 без ДДС 6,00/час 
 зала 3 без ДДС 4,00/час 
 зала 14 без ДДС 4,00/час 
 Зала 5 без ДДС 3,00/час 
 Зала 16 без ДДС 4,00/час 
 Зала 17 без ДДС 4,00/час 
 Зала 18 без ДДС 4,00/час 
 Зала 24 без ДДС 3,00/час 
 Зала №2 – Хорова школа без ДДС 4,00/час 
 Изложбена зала без ДДС 6,00/час 

 
16. Културен център „Морско казино“   

 1.Зала ''Георги Баев''   
 За 1 час вкл. ДДС 36.00 лв. 
 За всеки следващ час след първия  вкл. ДДС 18.00 лв. 
 2.Зала ''Петя Дубарова“   
 За 1 час  вкл. ДДС 24.00 лв. 
  За всеки следващ час след първия вкл. ДДС 12.00 лв. 
  3.Зала ''Ал. Г. Коджакафалията''   
  За 1 час вкл. ДДС 48.00 лв. 
  За всеки следващ час след първия  вкл. ДДС 24.00 лв. 
 4.Зала ''Христо Фотев''   
 За 1 час вкл. ДДС 20.00 лв. 
 За всеки следващ час след първия вкл. ДДС 10.00 лв. 
 5.Арт-ателие 2   
 За 1 час вкл. ДДС 12.00 лв. 
  За всеки следващ час след първия в цената е 

вкл. ДДС 
6.00 лв. 

 6.Такса за тераси /ет. 0, ет. 1, ет.2/   
 За 1 час в цената е 

вкл. ДДС 
80.00 лв. 

.  За всеки следващ час след първия в цената е 40.00 лв. 



вкл. ДДС 
 7.Открита сцена ''Охлюва''   
 За 1 час в цената е 

вкл. ДДС 
60.00 лв. 

 За всеки следващ час след първия в цената е 
вкл. ДДС 

30.00 лв. 

 8.Монокуляр 1 бой /за 2 мин./ в цената е 
вкл. ДДС 

0.50 лв. 

 9.Наем на презентационна техника   
. 9.1.Такса за ползване на преносим екран за предна 

прожекция               размер: 2.50 м x 2.00 м 
/цена за 1 бр./ 

  

 За 1 час в цената е 
вкл. ДДС 

18.00 лв. 

 За всеки следващ час след първия в цената е 
вкл. ДДС 

9.00 лв. 

 9.2.Такса за  ползване на мултимедиен проектор 
SANYO модел NO PLC-XM-100L /цена за 1 бр./ 

  

 За 1 час в цената е 
вкл. ДДС 

30.00 лв. 

 За всеки следващ час след първия в цената е 
вкл. ДДС 

15.00 лв. 

 10. Наем на озвучителна техника    
 10.1.Такса за озвучаване на събития -  1.5 KW /2 

тонколони, миксер, CD плеър, до 3 микрофона/ 
  

 За 1 час в цената е 
вкл. ДДС 

40.00 лв. 

 За всеки следващ час след първия в цената е 
вкл. ДДС 

20.00 лв. 

 10.2.Такса за допълнителен микрофон на ден /цена за 1 
бр./ 

  

 Безжичен микрофон в цената е 
вкл. ДДС 

10.00 лв. 

 Кабелен микрофон в цената е 
вкл. ДДС 

10.00 лв. 

 Микрофон брошка в цената е 
вкл. ДДС 

10.00 лв. 

 Микрофон за глава в цената е 
вкл. ДДС 

10.00 лв. 

 11.Цени на билети за изложби   
 За възрастни в цената е 

вкл. ДДС 
2 лв. 

 За деца в цената е 
вкл. ДДС 

1 лв. 



 12.Такси зали за изложби    
 12.1.Зала''Ал. Г. Коджакафалията''   
 до 7 дни в цената е 

вкл. ДДС 
50.00 лв. 

 За всеки следващ след седмия ден в цената е 
вкл. ДДС 

30.00 лв. 

 12.2.Зала ''Христо Фотев“   
 до 7 дни в цената е 

вкл. ДДС 
30.00 лв.  

 За всеки следващ след седмия ден в цената е 
вкл. ДДС 

15.00 лв. 

 
 

17. Цени на услуги на ОП „Летен театър, фестивали и 
концерти“ 

  

 1. Входни билети за Национален конкурс „Бургас и 
морето“ 

  

  - деца до 7 години и лица с увреждания  безплатно 
 -  за правостоящи вкл. ДДС 5,00 лв. 
 -  за граждани вкл. ДДС 10,00 лв. 
 2. Входни билети за Фестивал на „Пясъчни фигури“   
 - деца до 7 години и лица с увреждания  безплатно 
 - за деца над 7 години и ученици вкл. ДДС 1,00 лв. 
 -  за пенсионери вкл. ДДС 1,00 лв. 
 -  за граждани вкл. ДДС 3,00 лв. 
 -  групови посещения (минимум 10 души) вкл. ДДС 2,00 лв. 
 3.Входни билети за фестивал „Джаз в Бургас“  
 - за ден вкл. ДДС 15,00 лв. 
 - за два дни вкл. ДДС 25,00 лв. 
 - за три дни вкл. ДДС 30,00 лв. 
 - за четири дни вкл. ДДС 40,00 лв. 
 - за пет дни вкл. ДДС 45,00 лв. 
 4. Електронни сайтове за колективно пазаруване 

ползват 30 % отстъпка от цените на билетите за 
всички мероприятия  

 

 5. Ползване на рекламни площи:  
 5.1. За една календарна седмица  вкл. ДДС 10,00 

лв./кв.м. 
 5.2. За един календарен месец  вкл. ДДС 30,00 

лв./кв.м. 
 5.3. За три календарни месеца  вкл. ДДС 84,00 

лв./кв.м. 
 6. За ползване на фоайета в сгради на ОП «ЛТФК»:  
 - за базари и/или търговска дейност (максимална 

площ - 150 кв.м),с парно отопление  
вкл. ДДС 4,20 лв. за 

кв.м.на ден 
 - за базари и/или търговска дейност (максимална 

площ-150 кв.м), без парно отопление  
вкл. ДДС 2,00 лв. на 

ден 
 - за изложби вкл. ДДС 60,00 лв. на 

ден 



 - за ревюта вкл. ДДС 1,20 лв. за 
кв.м. / час 

 - за тренировки и репетиции вкл. ДДС 1,20 лв. за 
кв.м. / час 

 7. За ползване на търговски площи в сгради на ОП 
«ЛТФК» 

вкл. ДДС 60,00 лв. 
за кв.м. 
/месец 

18. За ползване на услуги предоставени от Експозиционен център Флора Бургас: 

 1. Ползване на зали 
 1.1. Кръгла зала за единични събития   
 - за 1 час вкл. ДДС 20,00 лв. 
 - до 4 ч. вкл. ДДС 60,00 лв. 
 - за цял ден вкл. ДДС 100,00 лв. 
 1.2. Зала 1 за единични събития    
 -  за 1 час вкл. ДДС 30,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 90,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 
 1.3. Зала 2 за единични събития   

 -  за 1 час вкл. ДДС 65,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 150,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 250,00 лв. 
 1.4. Зала 3 за единични събития    

 -  за 1 час вкл. ДДС 55,00 лв. 
 - до 4 ч. вкл. ДДС 110,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 
 1.5. Зала 4 за единични събития    

 -  за 1 час вкл. ДДС 55,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 110,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 
 1.6. Зала 5 за единични събития    
 -  за 1 час вкл. ДДС 15,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 45,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 100,00 лв. 
 1.7. Зала 2 за конференции с включено 

стандартно озвучаване и мултимедия 
  

 -  за 1 час вкл. ДДС 80,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 200,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 300,00 лв. 
 1.8. Външни търговски площи  

 -  на ден на кв.м вкл. ДДС 5,00 лв. 
 -  на площи с осигурени търговски маси 

на ден на кв.м 
вкл. ДДС 7,00 лв. 

 1.9. Външни търговски щандове    
 - на стак маси на ден на кв.м вкл. ДДС 5,00 лв. 
 1.10. Наем на външни изложбени площи  



 -  на ден за кв.м вкл. ДДС 5,00 лв. 
 1.11. Сцена във вътрешния двор на 

центъра за провеждане на мероприятия 
 

 -  за 1 час вкл. ДДС 50,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 100,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 
 1.12. Пространството пред централния 

вход за провеждане на мероприятия 
 

 -  за 1 час вкл. ДДС 50,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 80,00 лв. 
 -  за цял ден вкл. ДДС 120,00 лв. 
 1.13. Целия Експозиционен център 

Флора Бургас /без зала 5/ - за месец 
април, май, септември, октомври; 

 

 - за цял ден вкл. ДДС    1000,00 лв. 
 - до три дена вкл. ДДС    2600,00 лв. 
 - до седем дена вкл. ДДС    5000,00 лв. 
 - за месец вкл. ДДС   20 000,00 лв. 
 1.14 Целия Експозиционен център Флора 

Бургас /без зала 5/ - за месец юни, юли, 
август; 

 

 - за цял ден вкл. ДДС    2000,00 лв. 
 - до три дена вкл. ДДС    5200,00 лв. 
 - до седем дена вкл. ДДС    10000,00 лв. 
 - за месец вкл. ДДС   40 000,00 лв. 
 1.15 Целия Експозиционен център Флора 

Бургас /без зала 5/ - за месец ноември, 
декември, януари, февруари, март; 

 

 - за цял ден вкл. ДДС    850,00 лв. 
 - до три дена вкл. ДДС    2400,00 лв. 
 - до седем дена вкл. ДДС    4200,00 лв. 
 - за месец вкл. ДДС   15 000,00 лв. 
 2. Ползване на Презентационна техника 
 2.1. Базисна - преместваем екран и 

проектор  
    

 -  за 1 час вкл. ДДС 10,00 лв. 
 -  до 4 ч. вкл. ДДС 20,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 40,00 лв. 

 2.2. Мултимедиен проектор DLP 
6000ANSI Lum 1920x1200 ; 2000: 

    

 - На събитие до 4 часа вкл. ДДС 80,00 лв. 
 - На събитие до 8 часа вкл. ДДС 145,00 лв. 
 - На събитие до 12 часа вкл. ДДС 200,00 лв. 

 2.3. 180 градусова проекция    
 - на час вкл. ДДС 400,00 лв. 



 2.4. Преносим екран с платно за предна 
прожекция /406 х 310/ 4:3 

    

 -  за събитие до 4 часа вкл. ДДС 55,00 лв. 
 -  за събитие до 8 часа вкл. ДДС 95,00 лв. 
 -  за събитие до 12 часа вкл. ДДС 135,00 лв. 
 2.5. Преносим екран с платно за предна 

прожекция /300 х 230/ 4:3 
    

 -  за събитие до 4 часа вкл. ДДС 45,00 лв. 

 -  за събитие до 8 часа вкл. ДДС 85,00 лв. 
 -  за събитие до 12 часа вкл. ДДС 120,00 лв. 

 2.6. Презантационен монитор  - LCD 
50",HDMI x2, DVI-D, PC-IN,RS-232C, 
LAN 

    

 - 30 сек до 30 излъчвания на ден вкл. ДДС 30,00 лв. 

 3. Ползване на Озвучаване 
 3.1. Безжичен микрофон на ден вкл. ДДС 10,00 лв. 

 3.2. Широкообхватен микрофон на ден вкл. ДДС 10,00 лв. 

 3.3. Кабелен микрофон  на ден вкл. ДДС 10,00 лв. 

 3.4. Ползване на стандартно озвучаване 
1,5 KW  (2 тонколони, миксер, cd плеър, 
до 3 кабелни микрофона)  

    

 - На събитие до 4 часа вкл. ДДС 50,00 лв. 
 - На събитие до 8 часа вкл. ДДС 80,00 лв. 
 -На събитие до 12 часа вкл. ДДС 110,00 лв. 

 3.5. Ползване на мобилно озвучаване в 
рамките на град Бургас 1,5 KW  (2 
тонколони, миксер, cd плеър, до 3 
кабелни микрофона) - с осигурен 
транспорт 

    

 - На събитие до 4 часа  вкл. ДДС 170,00 лв. 

 - На събитие до 8 часа  вкл. ДДС 290,00 лв. 

 -На събитие до 12 часа вкл. ДДС 430,00 лв. 

 3.6. Ползване на мобилно озвучаване в 
рамките на град Бургас 1,5 KW  (2 
тонколони, миксер, cd плеър, до 3 
кабелни микрофона) - БЕЗ осигурен 
транспорт 

    

 - На събитие до 4 часа  вкл. ДДС 150,00 лв. 
 - На събитие до 8 часа  вкл. ДДС 270,00 лв. 
 -На събитие до 12 часа вкл. ДДС 410,00 лв. 
 3.7. Ползване на  озвучаване до 10 KW за 

мероприятие до 4 часа – (line array 
вкл. ДДС 650,00 лв. 



система, цифров миш. пулт. 4 безжични 
микрофона, cd  плеър, 10 кабелни 
мирофона, 4 широкообхватни 
микрофона)  

 4. Ползване на мобилна презентационна техника до 4 часа 

  4.1. Ползване на 1 практикабел с 
размери 2х1м /без монтаж и транспорт/  

вкл. ДДС 8,00 лв. 

 4.2. Екран 4х3 м . със задна проекция  вкл. ДДС 48,00 лв. 

 4.3.  Проектор 3М 5 500 лумена вкл. ДДС 80,00 лв. 

 4.4. Комплект проектор 3М 5 500 лумена 
+ екран 4х3м. задна проекция  

вкл. ДДС 115,00 лв. 

 4.5. Екран 4х5 м. предна проекция вкл. ДДС 160,00 лв. 

 4.6. Проектор 16 000 лумена вкл. ДДС 600,00 лв. 

 4.7. Проектор 16 000 лумена  с екран 4х5 
м. предна проекция 

вкл. ДДС 720,00 лв. 

 5. Ползване на Осветление 

 5.1. Ефектно осветление LED PAR 64 
36x3W RGBW /брой за ден/ 

вкл. ДДС 6,00 лв. 

 5.2. Ефектно осветление MAC 101 in 
cardboard box /брой за ден/ 

вкл. ДДС 40,00 лв. 

 5.3. Ефектно осветление  RUSH MH 1 
LED Profile (180W LED) /брой за ден/ 

вкл. ДДС 48,00 лв. 

 6. Ползване на конферентна и преводаческа система 

 6.1. Конферентна система      

 -  за мероприятие до 4 часа вкл. ДДС 50,00 лв. 

 -  за мероприятие до 8 часа вкл. ДДС 80,00 лв. 

 -  за мероприятие до 12 часа вкл. ДДС 110,00 лв. 

 6.2. Преводаческа система - до 12 часа 
/без преводачи/ 

вкл. ДДС 300,00 лв. 

 7. Изложения 
 7.1. Цена за участие - еднократно 

заплащане на кв.м 
вкл. ДДС 30,00 лв. 

 7.2. Цена за излагане на търговска 
продукция по време на Изложения, 
организирани от Община Бургас -  
заплащане на кв.м за ден 

вкл. ДДС 5,00 лв. 

 8. Ползване на роял за частни събития и 
мероприятия на територията на 
експозиционен център Флора 

вкл. ДДС 150,00 лв./ на събитие 

 9. Ползване на инвентар /без вкл.  



Транспорт/ 
 9.1. Пластмасов стол вкл. ДДС 1,00 лв./бр./на ден 
 9.2. Сгъваема маса вкл. ДДС 2.00 лв. /бр./ на ден 
 9.3. Конферентна маса – 2 м. на 1 м.  вкл. ДДС 5,00 лв. /бр./ на ден 
 9.4. Бар-маса вкл. ДДС 10,00 лв./бр./ на ден 

2. В Раздел VI. Услуги извършвани от ОП „Спортни имоти“, т. 1,т.2, т.2а, т.3, 
т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, т.17, т.18, т.19, т.21, т.21а, т.22, 
т.23 и т. Други услуги се изменят и допълват както следва: 
 VI. Услуги извършвани от ОП 

„Спортни имоти“ (нова, Протокол 
№24/28 и 30.05.2013 г., доп. 

Протокол 43/25.11.2014 г., изм. 
Протокол № 54/21.07.2015 г.) 

  

 Безвъзмездно ползване на спортните 
съоръжения от лицензираните 
клубове със сключени договори с ОП 
СИ съгласно решение на Общински 
съвет се предоставя в работни дни от 
08:00 часа до 18:00 часа (Нов-
Протокол № 45/16.12.2014 г.)

  

1. Спортна зала "Младост"   
 - концерти, ревюта и 

др.организирани мероприятия 
  

 на час вкл. ДДС 200,00 
 над 5/пет/часа вкл. ДДС 1 500,00 
 - търговски изложения и базари   
 зала 1 вкл. ДДС 1700,00/ден 
 зала 2 вкл. ДДС 900,00 
 зала 3 вкл. ДДС 280,00 
 зала 4 вкл. ДДС 280,00 
 за ангажиране на зала над 10 дни вкл. ДДС отстъпка 20% 
 Провеждане на организирани 

спортни мероприятие (състезания), 
деца и подрастващи след 
предварително изпратено писмо 

 безплатно 

 Лицензирани спортни клубове, със 
сключен договор с ОП СИ 

  

нова         - тренировки Вкл. ДДС 20,00/ тренировка 
 - мачове от първенството по 

спортен календар 
вкл. ДДС 30,00/среща 

 - приятелски и контролни 
мачове  

вкл. ДДС 20,00/среща 

нова - международни мачове вкл. ДДС 140.00/ среща 
 Външни спортни клубове   

 - мачове от първенството по спортен 
календар 

вкл. ДДС 60,00 

 - приятелски мачове вкл. ДДС 70,00 
 - чуждестранни отбори - тренировки вкл. ДДС 50,00 
 - международни мачове вкл. ДДС 140,00 
 - прояви с демонстрационен характер вкл. ДДС 150,00 



нова Ползване на зали   
нова Лицензирани спортни клубове, със 

сключен договор с ОП СИ 
  

 зала 2 вкл. ДДС 30,00/час 
 зала 3 вкл. ДДС 10,00/час 
 зала 4 вкл. ДДС 10,00/час 

 - зала 1 футбол малки врати вкл. ДДС       70,00 
 Ползване на офис помещения от 

спортни клубове след сключен 
договор с ОП „СИ” - 

  

 Зимен период 01.11 – 01.04 вкл. ДДС 20,00 
 Летен период 01.04 – 01.11 вкл. ДДС 10,00 

нова Ползване на пресцентър Вкл.ДДС 40.00/час 
нова Ползване на сауна Вкл.ДСС 15.00/час 

 
 
 

Външни спортни клубове – да се 
считат клубове и/или организации, 
които не развиват дейността си на 
територията на Община Бургас 
и/или нямат сключен годишен 
договор с ОП СИ Бургас 

  

2. Спортна зала „Никола Станчев”   
 - голяма зала   
 Футбол   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 40,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя 
вкл. ДДС 50,00/час 

 Баскетбол   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 30,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа вкл. ДДС 40,00/час 

 Волейбол   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 30,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя 
вкл. ДДС 40,00/ час 

 Хандбал   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 40,00/ час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя 
вкл. ДДС 50,00/ час 

 Бадминтон   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 12,00/ час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя 
вкл. ДДС 15,00/час 

 Тенис на маса   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 4,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя 
вкл. ДДС 5,00/час 

 - ракети вкл. ДДС 1,00/час 
 - топче вкл. ДДС 1,00/бр. 
 Тенис на корт   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 20,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя 
вкл. ДДС 25,00/час 



 - малка зала вкл. ДДС 15,00/час 
 При посещение на залата над 10 часа 

месечно 
вкл. ДДС отстъпка 20% 

 Прояви с демонстрационен характер вкл. ДДС 100,00/час 
 Организирани групи /с учител  след 

предварително изпратено писмо.  
  

а Ученици до 18 години  отстъпка 50% 
 
 

Провеждане на организирани 
спортни мероприятие (състезания), 
деца и подрастващи с писмо 

 безплатно  

 Ракета за тенис на корт 1 бр. вкл. ДДС 3,00/час 
 Топки за тенис 4 бр. вкл. ДДС 4,00 
 Ползване на офис помещения от 

спортни клубове след сключен 
договор с ОП „СИ”  

  

 Зимен период 01.11 – 01.04 вкл. ДДС 20,00 
 Летен период 01.04. – 01.11 вкл. ДДС 10,00 

3. Спортна зала "Б.Брънзов"   
 - концерти и др. организирани 

мероприятия 
  

 на час вкл. ДДС 200,00/час 
 над 5/пет/часа вкл. ДДС 1400,00/час 
 - търговски изложения и базари   

 Голяма зала вкл. ДДС 1400,00/час 
 Фоайе вкл. ДДС 200,00/ден 

 за ангажиране на залата над 10 дни вкл. ДДС отстъпка 20% 
 Провеждане на организирани 

спортни мероприятие (състезания), 
деца и подрастващи с предварително 
изпратено писмо 

  
безплатно 

 Лицензирани спортни клубове, със 
сключен договор с ОП СИ 

  

нова          - тренировки Вкл. ДДС 20,00 лв. 
 - мачове от първенството по 

спортен календар 
вкл. ДДС 30,00/среща 

 - приятелски и контролни 
мачове  

вкл. ДДС 20,00/среща 

нова - международни мачове вкл. ДДС 140.00/час 
 Външни спортни клубове   
 - мачове от първенството по спортен 

календар 
вкл. ДДС 60,00/час 

 - приятелски мачове вкл. ДДС 70,00/час 
 - чуждестранни отбори- тренировки вкл. ДДС 60,00/час 
 - международни мачове вкл. ДДС 150,00/час 
 - прояви с демонстрационен характер вкл. ДДС 200,00/час 
 Ползване на офис помещения от 

спортни клубове след сключен 
договор с ОП „СИ”  

  

 Зимен период 01.11 – 01.04 вкл. ДДС 20,00 
 Летен период 01.04. – 01.11 вкл. ДДС 10,00 
 Външни спортни клубове – да се   



считат клубове и/или организации, 
които не развиват дейността си на 
територията на Община Бургас 
и/или нямат сключен годишен 
договор с ОП  СИ Бургас 

4. Спортен комплекс „Изгрев” (Изм.-
Протокол № 45/16.12.2014 г.)

  

 Ползване на зали   

 - индивидуални посещения вкл. ДДС 3,00/час 
 - групови посещения вкл. ДДС 20,00/час 

нова Над 5 посещения  20 % отстъпка 
 1-ро игрище/ футбол – големи врати 

капацитет ( 9 + 1) 
  

 От 08:00 – 17 :00  вкл. ДДС 55,00/час 
 От 17:00 – 22 :00  вкл. ДДС 60,00/час 

нова Над 5 посещения  20 % отстъпка 
 1-ро игрище/ футбол – малки врати ½ 

игрище 
  

 От 08:00 – 17:00 
 

вкл. ДДС 45,00/час 

 От 17:00 – 23:00  
 

вкл. ДДС 50,00/час 

нова Над 5 посещения  20 % отстъпка 
 Футболна, волейболна, баскетболна 

топка 
вкл. ДДС 2,00/час 

 2-ро игрище / футбол – малки врати 
капацитет (5 + 1) 

  

 
 

От 8:00 – 17:00 
 

вкл. ДДС 40,00/час 

 
 

От 17:00 – 22:00  
 

вкл. ДДС 45,00/час 

нова Над 5 посещения  20 % отстъпка 
 
 
 

3-то игрище футбол 
Хеттрик  
От 08:00 – 17:00 
От 17:00 – 22:00 

  
 

30,00/час 
35,00/час 

 
нова Над 5 посещения  20 % отстъпка 

 Игрище баскетбол/волейбол   
 От 08:00 – 23:00 вкл. ДДС 20,00/час 
 Игрище стрийтбол /½ игрище/ вкл. ДДС 10,00/час 
 Индивидуално посещение вкл. ДДС 3,00 час 
 Организирани групи: с учител с 

предварително изпратено писмо. 
 Безплатно 

 Ученици  до 18 год. – 1 –во; 2-ро; 3-
то игрище, волейбол и баскетбол 

вкл. ДДС 50% отстъпка 

 Студенти-всички игрища вкл. ДДС 40% отстъпка 
 Тенис на маса   
 От 08:00 до 17:00 часа вкл. ДДС 4,00/ час 
 От 17:00 до 23:00 часа вкл. ДДС 5,00/час 



 Хилка за тенис на маса 1 бр.  вкл. ДДС 1,00/час 
 топче вкл. ДДС 1,00/бр. 
 петанка вкл. ДДС 4,00/час 
 Тенис на корт   
 Ракета за тенис на корт 1 бр. вкл. ДДС 3,00/час 
 Топки за тенис на корт 4 бр. вкл. ДДС 4,00 
 Еднократно посещение: 08:00 –17:00 

часа 
вкл. ДДС 12,00/час 

 Еднократно посещение: 17:00 – 23:00 
часа 

вкл. ДДС 15,00/час 

 Поименни карти от 08:00 до 17:00 
часа 

  

 12 часа вкл. ДДС 126,00 
 24 часа вкл. ДДС 216,00 
 36 часа вкл. ДДС 342,00 
 48 часа вкл. ДДС 408,00 
 72 часа вкл. ДДС 576,00 
 Поименни карти от 17:00 до 23:00 

часа 
  

 12 часа вкл. ДДС 162,00 
 24 часа вкл. ДДС 312,00 
 36 часа вкл. ДДС 450,00 
 48 часа вкл. ДДС 552,00 
 72 часа вкл. ДДС 702,00 
 
 

Провеждане на организирани 
спортни мероприятие (състезания), 
деца и подрастващи с предварително 
изпратено писмо 

  
безплатно  

нова Ползване на офис помещения от 
спортни клубове след сключен 
договор с ОП „СИ”  

  

 Зимен период 01.11 – 01.04 вкл. ДДС 20,00 
 Летен период 01.04. – 01.11 вкл. ДДС 10,00 

5. Тенис кортове – Парк "Езеро", 
„Васил Левски” (Изм.-Протокол № 
45/16.12.2014 г.) 

  

 - почасово заплащане   
 за времето от 12:00 – 14:00   
 ученици и студенти вкл. ДДС 10,00/час 
 възрастни вкл. ДДС 10,00/час 
 през останалото време вкл. ДДС 12,00/час 
 при осветление вкл. ДДС 25,00/час 
 - карти   
 12 часа вкл. ДДС 126,00 
 24 часа вкл. ДДС 240,00 
 36 часа вкл. ДДС 342,00 
 48 часа вкл. ДДС 432,00 
 72 часа вкл. ДДС 612,00 
 - асфалтов корт, ул.”Гурко”   
 възрастни вкл. ДДС 10,00/час 



 деца вкл. ДДС 5,00/час 
 при осветление вкл. ДДС 20,00/час 
 - спортни клубове за всички кортове   
 състезания вкл. ДДС 12,00/час 
 състезания (деца и подрастващи) с 

предварително изпратено писмо 
 безплатно 

 тренировки вкл. ДДС  
 - състезания на осветление вкл. ДДС 25,00/час 

6. Стадион "Долно Езерово"   
 за деца и ученици до 18 год.  50 % отстъпка 
 лицензирани клубове с договор с ОП 

СИ 
  

 тренировки вкл. ДДС 10,00/час 
 срещи вкл. ДДС 20,00/час 
 други клубове   
 тренировки вкл. ДДС 80,00/час 
 срещи вкл. ДДС 100,00/час 
 други международни прояви вкл. ДДС 150,00/час 

7. Стадион "Българово"   
 за деца и ученици до 18 год.  50 % отстъпка 
 лицензирани клубове с договор с ОП 

СИ 
  

 тренировки вкл. ДДС 10,00/час 
 срещи вкл. ДДС 15,00/час 
 други клубове   
 тренировки вкл. ДДС 80,00/час 
 срещи вкл. ДДС 100,00/час 
 други международни прояви вкл. ДДС 150,00/час 

8. Стадион „Рудник”   
 за деца и ученици до 18 год.  50 % отстъпка 
 лицензирани клубове с договор с ОП  

СИ 
  

 тренировки вкл. ДДС 10,00/час 
 срещи вкл. ДДС 15,00/час 
 други клубове   
 тренировки вкл. ДДС 80,00/ час 
 срещи вкл. ДДС 100,00/ час 
 други международни прояви вкл. ДДС 150,00/час 

9. Спортно оздравителен център с. 
Ветрен 

  

 - ресторант надценка   
 кухня вкл. ДДС 90% 
 бар вкл. ДДС 100% 
 - хотел   
 нощувки за приходящи   
 стая с 1 легло вкл. ДДС 22,00/легло 
 стая с 2 легла вкл. ДДС 30,00/стая 
 стая с 2 легла вкл. ДДС 16,00/легло 
 стая с 3 легла вкл. ДДС 25,00/стая 



 стая с 3 легла вкл. ДДС 13,00/легло 
 апартамент вкл. ДДС 43,00 
 за групи над 10 човека и над 5 дни вкл. ДДС отстъпка 20% 
 нощувки за спортни клубове   
 деца и юноши   
 стая с 2 легла вкл. ДДС 10,00/легло 
 стая с 3 легла вкл. ДДС 8,70/легло 
 стая с 3 легла вкл. ДДС 17,00/стая 
 почивка до 4 часа вкл. ДДС 6,00 
 мъже и жени   
 стая с 1 легло вкл. ДДС 14,40 
 стая с 2 и 3легла вкл. ДДС 11,50 
 почивка до 4 часа вкл. ДДС 6,00 
 апартамент вкл. ДДС 34,00 
 нощувки за организирани групи 

ученици 
  

 стая с 2 легла вкл. ДДС 10,00 
 стая с 3 легла вкл. ДДС 8,80 
 за пълен пансион над 10 човека   
 деца и юноши вкл. ДДС 25,00 
 в това число - нощувка вкл. ДДС 8,80 
 мъже и жени вкл. ДДС 30,00 
 в това число - нощувка вкл. ДДС 11,50 
 за полупансион   
 деца и юноши вкл. ДДС 22,00 
 в това число - нощувка вкл. ДДС 8,80 
 мъже и жени вкл. ДДС 30,00 
 в това число - нощувка вкл. ДДС 11,50 
 Футболен терен вкл. ДДС  
 за деца и ученици до 18 год.  50 % отстъпка 
 лицензирани клубове с договор с ОП  

СИ 
  

 тренировки вкл. ДДС 10.00 лв. 
 срещи вкл. ДДС 20,00 
 други   
 тренировки вкл. ДДС 70,00/час 
 срещи вкл. ДДС 100,00/час 
 други международни прояви вкл. ДДС 150,00/час 
 тангентор вкл. ДДС  
 ползване на телевизор вкл. ДДС 7,00 
 ползване на зала ресторант   
 до 5 часа вкл. ДДС 40,00 
 над 5 часа вкл. ДДС 70,00 

11. 
 

Открит Плувен басейн „Флора”, к-с 
„Лазур” Морска градина 

  

 Плувен басейн „Флора”   
 - индивидуални посещения   
 възрастни вкл. ДДС 3,00/час 
 ученици, студенти и пенсионери вкл. ДДС 2,00/час 
 Деца до 12 години с родител или  1.00 лв. 



възрастен придружител 
 - абонаментна такса   
 възрастни 30 часа вкл. ДДС 50,00 
 ученици, студенти и пенсионери 30 

часа 
вкл. ДДС 30,00 

 - външни спортни клубове   
 1 коридор вкл. ДДС 20,00/час 
 цял басейн вкл. ДДС 100,00/час 
 - провеждане на срещи и състезания вкл. ДДС 40,00/час 
 Деца и подрастващи състезания  безплатно 
 - провеждане на културни и 

развлекателни прояви 
  

 голям басейн вкл. ДДС 100,00/час 
 малък басейн вкл. ДДС 50,00/час 
 - ползване на офиси от спортни 

клубове  със сключен договор с ОП 
«СИ» 

вкл. ДДС 20,00/месец 

 Посетители се допускат до 
изчерпване на капацитета на 
басейна. 
Събота и неделя плувния басейн се 
ползва само от неактивно 
спортуващи 

  

 Външни спортни клубове - да се 
считат клубове и/или организации, 
които не развиват дейността си на 
територията на Община Бургас 
и/или нямат сключен годишен 
договор с ОП „Спортни имоти” 
Бургас 

  

12. 
 

Спортна площадка „Елин Пелин“ к-с 
„Меден рудник” 

  

 - футболно игрище   
 Организирани групи: с учител с 

предварително изпратено писмо  
 Безплатно 

 деца и ученици до 18 години  50 % отстъпка 
 възрастни (при осветление) вкл. ДДС 40,00/час 
 възрастни (без осветление) вкл. ДДС 35,00/час 
 - наем топки вкл. ДДС 3,00/час 
 - наем на комплект отражателни 

потници за един отбор 
вкл. ДДС 3,00/час 

 Спортна площадка зона Б, к-с 
„Меден Рудник“ (отм. Протокол № 
54/21.07.2015 г.) 

  

13. Спортна зала „Нефтохимик“, к-с 
„Лазур“ 

  

 Игрище футбол - голямо   
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. 

От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 25,00/час 
50,00/час 

 Игрище футбол - малко вкл. ДДС  
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. вкл. ДДС 20,00/час 



От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

30,00/час 

 Игрище баскетбол вкл. ДДС  
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. 

От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 20,00/час 
25,00/час 

 Игрище волейбол вкл. ДДС  
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. 

От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 20,00/час 
25,00/час 

 Игрище хандбал вкл. ДДС  
 
 

От 7,30 ч. до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 20,00/час 
50,00/час 

 Игрище бадмингтон вкл. ДДС  
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. 

От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 10,00/час 
12,00/час 

 Игрище тенис на корт   
 
 

От 7,30 ч. до 17,00 ч. 
От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 20,00/час 
25,00/час 

 Тенис на маса   
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. 

От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 4,00/час/за маса 
5,00/час/за маса 

 - ракети вкл. ДДС 1,00/час 
 - топче вкл. ДДС 1,00/бр. 
 Зала за тенис на маса   
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. 

От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 7,00/час 
10,00/час 

 Спортни танци  10,00/час 
 Шах   
 От 7,30 ч. до 17,00 ч. 

От 17,00 ч. до 22,00 ч. и събота и 
неделя 

вкл. ДДС 3,00/час 
4,00/час 

 Прояви с демонстрационен характер 
зала баскетбол/волейбол 

вкл. ДДС 70,00/час 

 Зала за акробатика/аеробика Вкл. ДДС 10,00/час 
нова Външни спортни клубове Вкл. ДДС 40,00/час 
нова Прояви с демонстрационен характер Вкл.ДДС 50,00/час 

 Провеждане на организирани 
спортни мероприятия (състезания) с 
предварително изпратено писмо 

 безплатно 

14. Спортен комплекс „Славейков“ 
(Изм.-Протокол № 45/16.12.2014 г.)

  

 Ползване на зали   
 - индивидуални посещения вкл. ДДС 3,00/час 
 - групови посещения вкл. ДДС 20,00/час 

нова Ползване на зала по борба Вкл. ДДС 20.00/час 



нова Ползване на сауна Вкл. ДДС 8,00/час 
нова Ползване на зала по канадска борба Вкл. ДДС 10,00 /час 
нова Над 5 посещения на залите  20 % отстъпка 
нова Ползване на лекоатлетична писта Вкл. ДДС 10,00/час 

 1-во игрище/футбол    
 От 08:00 – 17:00 вкл. ДДС 30,00/час 
 От 17:00 – 22:00 вкл. ДДС 50,00/час 

нова Над 5 посещения на игрищата   20 % отсъпка 
 2-ро игрище/футбол    
 От 08:00 – 17:00 вкл. ДДС 30,00/час 
 От 17:00 – 22:00 вкл. ДДС 50,00/час 

нова Над 5 посещения  20 % отстъпка 
 Игрище баскетбол/волейбол   
 От 08:00 – 23:00 вкл. ДДС 20,00/час 
 Индивидуално посещение вкл. ДДС 3,00/час 
 Организирани групи: с учител с 

предварително изпратено писмо 
  

 
 

Ученици  до 18 год. – 1-во игрище; 2-
ро игрище и игрище волейбол, 
баскетбол 

вкл. ДДС 50% отстъпка 

 Студенти-всички игрища вкл. ДДС 40% отстъпка 
 Тенис на маса   
 От 08:00 – 17:00 вкл. ДДС 4,00/час 
 От 17:00 – 23:00 вкл. ДДС 5,00/час 
 Хилка за тенис на маса 1 бр. вкл. ДДС 1,00/час 
 Топче  вкл. ДДС 1,00/бр. 
 Тенис на корт   
 Ракета за тенис на корт 1 бр. вкл. ДДС 3,00/час 
 Топки за тенис на корт 4 бр. вкл. ДДС 4,00 
 Еднократно посещение 08:00 – 17:00 

часа 
вкл. ДДС 12,00/час 

 Еднократно посещение 17:00 – 23:00 
часа 

вкл. ДДС 15,00/час 

 Поименни карти от 08:00 до 17:00 
часа 

  

 12 часа вкл. ДДС 126,00 
 24 часа вкл. ДДС 216,00 
 36 часа вкл. ДДС 342,00 
 48 часа вкл. ДДС 408,00 
 72 часа вкл. ДДС 576,00 
 Поименни карти от 17:00 до 23:00 

часа 
  

 12 часа вкл. ДДС 162,00 
 24 часа вкл. ДДС 312,00 
 36 часа вкл. ДДС 450,00 
 48 часа вкл. ДДС 552,00 
 72 часа вкл. ДДС 702,00 
 
 

Провеждане на организирани 
спортни мероприятия (състезания), 
деца и подрастващи с писмо 

  
безплатно 



 Стена за катерене   
 Лица над 18 год.  5,00/час 
 Лица под 18 год.  3,00/час 
 Месечна карта 30 часа  30,00 
 Ползване на офис помещения от 

спортни клубове след сключен 
договор с ОП „СИ”  

  

 Зимен период 01.11 – 01.04 вкл. ДДС 20,00 
 Летен период 01.04. – 01.11 вкл. ДДС 10,00 

15. 
 

Открит Плувен басейн „Минерални 
бани“ 

  

 - индивидуални посещения   
  възрастни вкл. ДДС 3,00/час 
 ученици, студенти и пенсионери вкл. ДДС 2,00/час 
 Деца до 12 години с родител или 

възрастен придружител 
 1,00 лв. 

 
 - абонаментна такса   
 възрастни 30 часа вкл. ДДС 50,00 
 ученици, студенти и пенсионери 30 

часа 
вкл. ДДС 30,00 

 - външни спортни клубове   
 1 коридор вкл. ДДС 10,00/час 
 цял басейн вкл. ДДС 50,00/час 
 - провеждане на срещи и състезания вкл. ДДС 20,00/час 
 Деца и подрастващи,  състезания с 

предварително изпратено писмо 
 безплатно 

 - провеждане на културни и 
развлекателни прояви 

  

 басейн вкл. ДДС 50,00/час 
 - ползване на офиси от спортни 

клубове - консумативи 
вкл. ДДС 20,00/месец 

 
 

Посетители се допускат до 
изчерпване на капацитета на 
басейна. Събота и неделя плувния 
басейн се ползва само от неактивно 
спортуващи 

  

 
 
 

Външни спортни клубове - да се 
считат клубове и/или организации, 
които не развиват дейността си на 
територията на Община Бургас 
и/или нямат сключен годишен 
договор с ОП „Спортни имоти” 
Бургас 

  

16. Конна база Парк Езеро, гр.Бургас 
(нова, Протокол №10/29.05.2012 г., 
изм.-Протокол № 45/16.12.2014 г.)

  

 Наем бокс 10м2 /малък/ и склад за 
храна вкл. ДДС 115,00 лв./ на месец 

 Наем бокс 13м2 /голям/ и склад за 
храна вкл. ДДС 200,00 лв./ на месец 

 Наем летен бокс вкл. ДДС 25,00 лв./на месец 
 Конегледач вкл. ДДС 50,00 лв./ на месец 



 Ползване на манеж вкл. ДДС 35,00 лв./ на месец 
 Такса отпадъци вкл. ДДС 10,00 лв./ на месец 
 Карта съблекалня, гардероб (по 

желание) вкл. ДДС 20,00 лв./ на месец 

 Наем на бокс на ден с конегледач и 
храна вкл. ДДС 15,00 лв./ на месец 

 Наем на манежа (за провеждане на 
състезания, турнири и др. семинари) вкл. ДДС 500,00 лв./ на ден 24 

часа 
 Наем на състезателни преятствия за 

провеждане на турнири и състезания 
за други бази 

вкл. ДДС 500,00 лв. 

 По желание на собственика храна за 
коне и постел вкл. ДДС 180,00 лв./ на месец 

 Разходка с пони обиколка манеж вкл. ДДС 2,00 лв./ обиколка 
 Разходка с кон обиколка манеж вкл. ДДС 5,00 лв./ обиколка 
 Урок по езда 15-20 мин. с кон 

възрастни вкл. ДДС 25,00 лв. 

 Урок по езда 15-20 мин. с кон – деца 
от 14 г. до 18 г. вкл. ДДС 23,00 лв. 

 Урок по езда 15-20 мин. с кон – деца 
до 14 г. вкл. ДДС 20,00 лв. 

 Карта за езда (12 урока) за деца до 14 
год. (нова, Протокол 
№12/24.07.2012 г., изм.-Протокол № 
45/16.12.2014 г.) 

вкл. ДДС 120,00 лв. 

 Карта за езда (12 урока) за деца от 14 
г. до 18 г. (нова, Протокол 
№12/24.07.2012 г., изм.-Протокол № 
45/16.12.2014 г.) 

вкл. ДДС 150,00 лв. 

 При наем на бокс за период от 1 
година (една година) (нова, 
Протокол №12/24.07.2012 г.)

 10% отстъпка от 
месечната цена 

 При наем на бокс за период от 6 
месеца (шест месеца) (нова, 
Протокол №12/24.07.2012 г.)

 5% отстъпка от 
месечната цена 

 Карта за езда (12 урока) за възрастни 
и чужденци (изм. Протокол 
№12/24.07.2012 г., изм-Протокол № 
45/16.12.2014 г.) 

вкл. ДДС 200,00 лв. 

 Разходка с кон по маршрут вкл. ДДС 50,00 лв. 
 Такса за участие в работен паркур   
 - дневна такса за участие вкл. ДДС 10,00 лв. 
 - вечерна такса за участие вкл. ДДС 15,00 лв. 
 Такса ползване на манеж частни коне 

от допълнителни ездачи освен, 
основни ездачи (отм. Протокол 
№12/24.07.2012 г.) 

вкл. ДДС 10,00 лв. 

 Карта за постоянни ездачи (които 
нямат коне) 10 месечни посещения за 
30 мин. урок 

вкл. ДДС 200,00 лв. 

 Конна езда – хипотерапия за деца със 
специфични нужди занимания с  безплатно 



треньор до 20 мин. по график 
17. Посещение на самолетна 

експозиция(нова,Протокол№35/
22.04.2014 г.) 

  

 Възрастни вкл. ДДС 2,00 лв. 
 Студенти, ученици и пенсионери вкл. ДДС 1,00 лв. 
 Деца до 6 год. възраст вкл. ДДС Безплатно  

18. Предоставяне на техника за 
озвучаване (Нова-Протокол № 
45/16.12.2014 г.) 

вкл. ДДС 25,00 лв./час 

19. Спортна зала ПМГ(нова, Прото-
кол № 43/25.11.2014г.)   

 - малки зали вкл. ДДС 15,00/час 
 - основна зала   
 Футбол   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 40,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя вкл. ДДС 50,00/час 

 Баскетбол   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 30,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа вкл. ДДС 40,00/час 
 Волейбол   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 30,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя вкл. ДДС 40,00/ час 

 Хандбал   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 40,00/ час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя вкл. ДДС 50,00/ час 

 Бадминтон   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 12,00/ час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя вкл. ДДС 15,00/час 

 Тенис на маса   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 4,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя вкл. ДДС 5,00/час 

 Тенис на корт   
 От 7,30 – 17,00 часа вкл. ДДС 20,00/час 
 От 17,00 – 22.00 часа и събота и 

неделя вкл. ДДС 25,00/час 

 Прояви с демонстрационен 
характер и спортни състезания вкл. ДДС 100,00/час 

 Организирани групи с учител с 
предварително изпратено писмо 
до 18 год. 

 Безплатено 

 
 

Провеждане на организирани 
спортни мероприятие 
(състезания), деца и подрастващи 

 безплатно  



с предварително изпратено писмо 
 При посещение на залата над 20 

часа месечно вкл. ДДС Отстъпка 20 % 

 Плувен басейн   
 - индивидуални посещения   
  възрастни вкл. ДДС 5,00/час 
 ученици, студенти и пенсионери вкл. ДДС 3,00/час 
 Деца до 12 години с родител или 

възрастен придружител до 17:00 
часа без събота и неделя. 

 1,00 лв. 

 - абонаментна карта   
 възрастни 5 часа/ на месец вкл. ДДС 20,00 
 ученици, студенти и пенсионери 5 

часа/на месец вкл. ДДС 12,00 

 - външни спортни клубове   
 1 коридор вкл. ДДС 15,00/час 
 цял басейн вкл. ДДС 50,00/час 
 - провеждане на срещи и 

състезания вкл. ДДС 40,00/час 

 Деца и подрастващи,  състезания с 
предварително изпратено писмо  безплатно 

 - провеждане на културни и 
развлекателни прояви   

 Цял басейн вкл. ДДС 100,00/час 
 
 

Посетители се допускат до 
изчерпване на капацитета на 
басейна. Събота и неделя плувния 
басейн се ползва само от 
неактивно спортуващи 

  

 
 
 

Външни спортни клубове - да се 
считат клубове и/или организации, 
които не развиват дейността си на 
територията на Община Бургас 
и/или нямат сключен годишен 
договор с ОП „Спортни имоти” 
Бургас 

  

21. Рибарско Пристанище 
Сарафово (Нова-Протокол № 48/ 
17.02.2015 г.) 

  

 Годишна тарифа за корабно 
място за риболовен кораб/лодка 
при спазване на следните 
условия: 

 Да притежава валидно 
разрешително за стопански 
риболов за съответната 
година 

 Дължината на плавателния 

Вкл. ДДС 200.00 лв. 



съд е до 10 метра 
 Да членува в рибарско 
сдружение „Сарафово“ 

 Задвижващия агрегат на 
плавателния съд да не 
надвишава мощност от 80 
конски сили за бордови 
двигател и 50 конски сили 
за извън бордов 

нова Годишна тарифа за корабно място 
за риболовен кораб/лодка при 
спазване на следните условия: 

 Да притежава валидно 
разрешително за стопански 
риболов за съответната 
година. 

 Дължината на плавателния 
съд е от 10 метра до 17 метра 

  

 Годишна  2934.00 лв. 
 Сезонна  1506.00 лв. 
 Месечна  391.00 лв. 
 Седмична  141.00 лв. 
 Дневна  25.00 лв. 

нова Годишна тарифа за корабно място 
за риболовен кораб/лодка при 
спазване на следните условия: 

 Да притежава валидно 
разрешително за стопански 
риболов за съответната 
година. 

 Дължината на плавателния 
съд е от 17 метра до 25 метра 

  

 Годишна  4401.00 лв. 
 Сезонна  2415.00 лв. 
 Месечна  567.00 лв. 
 Седмична  196.00 лв. 
 Дневна  39.00 лв. 
 Плавателен съд до 7.0 m.   
 Годишна  1760.00 лв. 
 Сезонна  965.00 лв. 
 Месечна  220,00 лв. 
 Седмична  80,00 лв. 
 Дневна  16,00 лв. 
 Годишен абонамент поддръжка*  240,00 лв. 
 Плавателен съд до 10 м.   
 Годишна  2640,00 лв. 
 Сезонна  1350,00 лв. 
 Месечна  350,00 лв. 
 Седмична  125,00 лв. 



 Дневна  23,00 лв. 
 Годишен абонамент поддръжка*  350,00 лв. 
 Плавателен съд до 12.0 m.   
 Годишна  4000,00 лв 
 Сезонна  2160,00 лв. 
 Месечна  510,00  лв. 
 Седмична  175,00 лв. 
 Дневна  35,00 лв. 
 Годишен абонамент поддръжка*  460,00 лв. 
 Плавателен съд до 13.5 m.   
 Годишна  4400,00 
 Сезонна  2350,00 
 Месечна  550,00 
 Седмична  210,00 
 Дневна  40,00 
 Годишен абонамент поддръжка*  530,00 
 Плавателен съд до 14.5 m.   
 Годишна  4600,00 
 Сезонна  2700,00 
 Месечна  600,00 
 Седмична  210,00 
 Дневна  40,00 лв. 
 Годишен абонамент поддръжка*  530,00 лв. 
 Плавателен съд до 18.0 m.   
 Годишна  6400,00 лв. 
 Сезонна  3500,00 лв. 
 Месечна  820,00 лв. 
 Седмична  250,00 лв. 
 Дневна  47,00 лв. 
 Годишен абонамент поддръжка*  660,00 лв. 
 Плавателен съд до 21.0 m. (Изм. 

Протокол № 54/21.07.2015 г.)   

 Годишна  8850,00 
 Сезонна  5000,00 
 Месечна  1100,00 
 Седмична  300,00 
 Дневна  58,00 
 Годишен абонамент поддръжка*  800,00 
 *Годишен абонамент поддръжка 

включва: подмяна на въжета; 
фиксиране на кранци; 
почистване на котвени въжета 
(цената не включва материали) 

 

 

 *СЕЗОН-от месец май до месец 
септември включително   

 Плавателен съд над 21.0 m.-на 
линеен метър по   

 Годишна   260,00 лв./л.м. 
 Сезонна  140,00 лв./л.м. 
 Месечна  35,00 лв./л.м. 



 
3. В Раздел VII. Услуги извършвани от ОП „Транспорт“, т. 1  се изменя и 

допълва както следва и се създава нова  т.9  „Автогара Юг“: 
 

 VII. Услуги извършвани от ОП 
„Транспорт“ (нова, Протокол 
№24/28 и 30.05.2013 г., изм.–
Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. 
и доп. - Протокол № 52/26.05.2015 
г.) 

  

1. ПАРКИНГИ (изм. и доп. -
Протокол № 52/26.05.2015 г.)   

 - Закрити паркинги   

 Седмична  18,00 лв./л.м. 
 Дневна  3,00 лв./л.м. 
 Годишен абонамент поддръжка*  40,00 лв./л.м. 
 Престой на помощни плавателни 

съдове до 4.57 m.   

 5 месеца  850,00 
 4 месеца  720,00 
 3 месеца  560,00 
 1 месец  200,00 
 Всеки абонат получава безплатен 

достъп за един лек автомобил, както 
и безплатно ползване на хелинг в две 
посоки 

 

 

 ДРУГИ УСЛУГИ   
 Месечен наем на открита 

нетърговска площ (квадратни метра)  5,00 лв./кв.м 

 Хелинг в една посока   
 Хелинг в две посоки   
 миене на корпуса до 12 м.-без човек   
 миене на корпуса до 12 м.-с човек   
 миене на корпуса над 12 м.-без човек 

на метър   

 миене на корпуса над 12 м.-с човек 
на метър   

 Ползване на работна ръка от 
персонала на пристанище Сарафово-
човекочас 

 
 

 Ползване на охраняем паркинг на час   
 Ползване на охраняем паркинг над 5 

часа в рамките на един ден   

 Ел.енергия (за 1 кбтч) по актуални 
цени за дневна енергия на 
електроразпределителното дружество

 
 

 Вода (за 1 куб.м.) по актуални цени 
на ВиК Бургас   

нова еднократното плащане на годишната 
тарифа  20 % отстъпка 

    



 Паркинг "Опера":   

 месечен абонамент вкл. ДДС 140,00 

 закрита клетка вкл. ДДС 150,00 

 престой за 24 ч. вкл. ДДС 15,00 

 нощувка на автомобил вкл. ДДС 10,00 

 престой на час вкл. ДДС 1,00 

 Паркинг "БСУ"/Апелативен съд/:   

 месечен абонамент вкл. ДДС 140,00 

 закрита клетка вкл. ДДС 150,00 

 Паркинг к-с "Славейков":   

 месечен абонамент вкл. ДДС 60,00 

 - Открити паркинги   

 Паркинг в ж.к. „Изгрев“ бл.7 
месечен абонамент:   

 лек автомобил вкл. ДДС 50,00 

 автобуси вкл. ДДС 80,00 

 товарни автомобили и микробуси вкл. ДДС 70,00 

 мотори вкл. ДДС 25,00 

 мотопеди вкл. ДДС 15,00 

 престой – 24 часа вкл.ДДС 8,00 

 нощувка- 12 часа вкл. ДДС 4,00 

 престой на час вкл. ДДС 1,00 

 Паркинги в ж.к. “Лазур“ до 
„Пиргос“ месечен абонамент:   

 лек автомобил вкл. ДДС 70,00 

 автобуси вкл. ДДС 80,00 

 товарни автомобили и микробуси вкл. ДДС 70,00 

 мотори вкл. ДДС 25,00 

 мотопеди вкл. ДДС 15,00 

 престой – 24 часа вкл.ДДС 8,00 

 нощувка- 12 часа вкл. ДДС 4,00 



 престой на час вкл. ДДС 1,00 

 Паркинг за товарни автомобили в 
кв. “Акации”:   

 Месечен абонамент:   

 - товарни автомобили до 3,5 тона без ДДС 50,00 

 - товарни автомобили над 3,5 тона без ДДС 80,00 

 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 

 Паркинг ул. „Ген. Гурко“  

/III-та поликлиника/: 
  

 На започнат час: до 4 часа вкл. ДДС 1,00/на час 

 Над 4 часа, но не повече от 24 часа вкл. ДДС 5,00 

 Месечен абонамент –  

лек автомобил 
вкл. ДДС 72,00 

 Автобуси:   

 Престой на час вкл. ДДС 2,00 

 Престой  – 24 часа вкл. ДДС 10,00 

 Престой – една седмица вкл. ДДС 60,00 

 Месечен абонамент вкл. ДДС 120,00 

 Паркинг до „Фрегатата“:   

 За леки автомобили:   

 На започнат час: до 3 часа  вкл. ДДС 0,50/на час 

 Над 3 часа, но не повече от 24 часа  вкл. ДДС 2,00 

 Автобуси:   

 Престой на час вкл. ДДС 2,00 

 Престой – 24 часа вкл. ДДС 10,00 

 Престой – една седмица вкл. ДДС 60,00 



 Месечен абонамент - автобуси вкл. ДДС 120,00 

9. Автогара „Юг“ (Нова, Протокол 
№ ........   

 Такса информационно обслужване 
за автобуси извършващи превози на 
територията на страната – 
превозвачите заплащат стойността 
на един билет за съответното 
направление за всеки начален час на 
тръгване от Автогарата. 

  

 Такса информационно обслужване 
за автобуси извършващи превози за 
чужбина 

вкл.ДДС 30,00 лв. за 
всеки курс 

 Престой на автобуси на територията 
на Автогарата вкл.ДДС 2,00 лв. 

4. В Раздел IX. Цени на услуги, извършвани от ОП „Туризъм“, подраздел А 
т.1, т.2, т.8 и подраздел Б т.1, т.2 и т.3 се изменят и допълват така: 

 
 IX. Цени на услуги, извършвани 

от ОП „Туризъм“ (нов, 
Протокол№32/28.01.2014 г., изм.-
Протокол № 45/16.12.2014 г., доп. 
Протокол № 53/23.06.2015 г.) 

  

А За ползване на услуги, 
предоставяни от ТК „Остров 
Света Анастасия“ ( доп. 
Протокол № 53/23.06.2015 г.):

  

1. Билет за кораб „Анастасия“ 
/*цената важи за двупосочен билет 
от Бургас до Остров Света 
Анастасия. В определени 
(предварително обявени) дни 
същата цена важи за 1-часова 
разходка в Бургаския залив) 

  

 - Стандартен 

 

01.06-30.09 
12 лева с ДДС 

1.10-31.05 
9 лева с ДДС 

 - За учащи и лица, 
упражнили правото си 
на пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст 

 

01.06-30.09 
7 лева с ДДС 

1.10-31.05 
6 лева с ДДС  

 
 - За деца до 7 години и 

лица с увреждания  Безплатно 

 - За групи /над 20 човека/ 

 

01.06-30.09 
10 лева с ДДС 

на човек 
1.10-31.05 

7 лв. с ДДС на 
човек 



 - За ученически групи 
/над 20 човека/  5 лв. с ДДС на 

човек 
2. Билет за музей   
 - Стандартен  6 лева с ДДС 
 - За лица, упражнили 

правото си на пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст  

 3 лева с ДДС 

 - За деца до 7 години, 
учащи се  и лица с 
увреждания 

 безплатно 

 - За групи /над 20 човека/  4 лв. с ДДС на 
човек 

 - За групи от лица, 
упражнили правото си 
на пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст ( над 20 човека) 

 2 лв. с ДДС на 
човек 

3. Екскурзоводска беседа 
   

 - Аудио-гид – на 
български, английски, 
руски или немски език 

 5 лева с ДДС 

 - Екскурзовод / за групи 
над 10 човека/ - на 
български, английски, 
руски или немски език с 
предварителна заявка 

 50 лева 

4. Нощувки 
/цените включват нощувка, закуска 
и туристическа такса/ 

  

 Къща за гости /Малка манастирска 
сграда/   

 - Единично настаняване  70 лева с ДДС 
 - Двойно настаняване  120 лева с ДДС 
 Голяма манастирска сграда /стая 

тип „манастирска килия“/   

 - Единично настаняване  50 лева с ДДС 
 -   Двойно настаняване     80 лева с ДДС 
 - Допълнително легло   30 лева с ДДС 
 Цена на нощувка за деца до 7 

години  безплатно 

5. Ползване на многофункционална 
зала   

 - За един час /до 4 
астрономически часа/  50 лева с ДДС 

 - За един ден  250 лева с ДДС 
6. Билет за организирани културни 

събития или анимация   

 - До 40 мин.  5 лева с ДДС 



 - До 60 мин.  10 лева с ДДС 
 - Над 60 мин.  20 лева с ДДС 

7. Такса за акостиране на яхти, 
лодки и други плавателни съдове  1 лев с ДДС на 

пасажер 
8. Такса за наемане на общинска 

лодка „Merry Fisher” / за до 4 
души/ 

  

 - Пътуване за 1 час  50 лева с ДДС 
 - Престой за 1 час  10 лева с ДДС 
Б За ползване на услуги, 

предоставяни от ТК „Акве 
калиде“  

 
 

1. Цени на билет  за посещение на 
Музейна експозиция „Банята на 
Сюлейман Великолепни“ с 3Д 
прожекция 

 

 

 -  стандартен  01.06-30.09 
6 лева с ДДС 

1.10-31.05 
4 лева с ДДС 

 -  за учащи и лица, 
упражнили правото си 
на пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст 

 
01.06-30.09 

3 лева с ДДС 
1.10-31.05 

2 лева с ДДС 

 - Посещение на музейна 
експозиция без ЗД 
прожекция 

 01.06-30.09 
2 лева с ДДС 

1.10-31.05 
1 лев с ДДС 

 
 -  за деца до 7 години и 

лица с увреждания 
 

безплатно 

 -  двама възрастни с до 
три деца над 7 години 

 01.06-30.09 
12 лева с ДДС 

1.10-31.05 
10 лева с ДДС 

 -  организирано 
посещение на група над 
20 човека 

 01.06-30.09 
4 лева с ДДС на 

човек 
1.10-31.05 

3 лева с ДДС на 
човек 

 -  организирано 
посещение на група 
учащи или лица 
упражнили правото си 
на пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст 

 

2 лева с ДДС на 
човек 

2.  Екскурзоводска беседа   



 -  за индивидуални 
посетители на български 
или друг език 

 

10 лева с ДДС 

 -  за организирани 
туристи над 20 човека, 
на български или друг 
език 

 

50 лева с ДДС 

3. Наем на мултифункционална зала:   
 -  за един  астрономически 

час 
 30 лева на час с 

ДДС 

 -  за 4 астрономически 
часа 

 
90 лева с ДДС 

 -  за  8 астрономически 
часа 

 
150 лева с ДДС 

 -  озвучаване за 
мултифункционална 
зала 

 
20 лева на час с 

ДДС 

 -  мултимедия за 
мултифункционална 
зала 

 
20 лева на час с 

ДДС 

4. Наем на амфитеатър с до 200 
седящи места 

  

 - За събития  50 лева с ДДС 
на час 

 - За репетиции  25 лева с ДДС 
на час 

5. Наем на Кафетария  30 лева с ДДС 
на час 

6. Наем на клетки с био пазара   
 -Една клетка през зимен 

период за един ден 
 15 лева с ДДС 

 - Една клетка през зимен 
период за един месец 

 
60 лева с ДДС 

 - Една клетка летен 
период за един месец 

 
150 лева с ДДС 

5. В Раздел X.  Цени на услуги, предоставяни от ОП „Чистота ЕКО“ се 
изменят и допълват както следва: 

 
 

 X. Цени на услуги, предоставени 
от ОП „Чистота ЕКО“ (нов, 
Протокол № 51/28.04.2015 г.) 

  

 Цени на услуги ДДС Лева/тон 
 Цена за сепариране и депониране на вкл. ДДС 22.80 



смесени битови отпадъци за 
членове на сдружението 

 Цена за депониране на смесени 
битови отпадъци за членове на 
сдружението 

вкл. ДДС 13.56 

 Разделно за събрани(чисти) 
растителни биоразградими 
отпадъци 

вкл. ДДС 9.60 

 Цени за замърсени растителни 
отпадъци вкл. ДДС 28.68 

 Третиране на строителни отпадъци 
от бита и едрогабаритни отпадъци вкл. ДДС 7.44 

 Цена за сепариране и депониране на 
отпадъци от външни клиенти вкл. ДДС 28.68 

 Временно съхранение на опасни 
отпадъци от бита за юридически 
лица 

вкл. ДДС 134.00 

 Обезпечение по чл. 60, ал.1 от ЗУО не се 
начислява 

ДДС 
8.60 

 Отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО не се 
начислява 

ДДС 
36.00 

 
 

§4. В Приложение № 3 – Размер на базисни наемни цени за 2016 г.,  в т.А се правят 
следните промени: 

 
N по  
ред 

 
ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ 

2016 г. 
лв./кв.м. 

на 
месец 

А ЖИЛИЩА  
I-ва 
зона 

Централна градска част, к/с”Възраждане”, 
к/с”Братя Миладинови”, к/с”Лазур” 

1,50 

ІI-ра 
зона 

К/с”Изгрев”, к/с”Славейков”, к/с”Зорница” 0,95 

III-та 
зона 

К/с”Меден рудник”, кв.”Акациите”, 
кв.”Победа” 

0,55 

IV-та 
зона 

Кв.”Крайморие”, кв.”Сарафово” 0,55 

V-та 
зона 

Кв.”Горно Езерово”, кв. ”Лозово”, кв. 
”Долно Езерово”,  
гр. Българово  

0,55 

 
 
§5. В Приложение № 6 – Размер на годишната такса за битови отпадъци в т.7.2.3 и 
т.7.2.5  се правят следните промени: 

7.2.3 За нежилищни имоти, намиращи се в строителните 
граници и застроени територии на гр.Бургас и кварталите, 
както и за нежилищни имоти, намиращи се в 

 
 
 



строителните граници и застроени територии на 
гр.Българово, с.Черно море,с.Рудник, с.Изворище, 
с.Драганово, с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Маринка, 
с.Твърдица, с .Димчево, с.Равнец, с.Братово, с.Извор, 
когато таксата се определя пропорционално, в промил 
върху данъчната оценка на имота/отчетната стойност на 
активите (земя и сгради) (Изм. Протокол №31/17.12.2013 
г.) 

6.9 ‰ 

 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 
битовите отпадъци 

2.9 ‰ 

 - За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други  
съоръжения 

 
0,5 ‰ 

 - За услугата по поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване 

3.5 ‰ 

7.2.4 (Отм. Протокол №31/17.12.2013 г.)  
7.2.5  За имоти, ползвани като офиси, когато таксата се 

определя пропорционално в промил върху данъчната 
оценка на имота/отчетната стойност на актива (Изм. 
Протокол №31/17.12.2013 г.) 

6 ‰ 

 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 
битовите отпадъци 

2.0 ‰ 

 - За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения 

0.5 ‰ 

 - За услугата по поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване 

3.5 ‰ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


