
Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,  
Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4,

Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол
№43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.;

изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол
№55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.;

по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от
Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от
Протокол №13/29.09.2020 г.; по т.5 от Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.3 от Протокол №18/21.12.2020 г.; по т.3 от Протокол
№20/23 и 24.02.2021 г.; по т.1 и т.3 от Протокол №22/26.05.2021 г.; по т.1 от Протокол №23/29.06.2021 г.; по т.2 от Протокол

№24/27.07.2021 г.; по т.1 от Протокол №26/26.10.2021 г.; по т.1 от Протокол №30/20.12.2021 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І
Предмет и цел

Чл.1. С  тази  наредба  се  уреждат  отношенията,  свързани  с  определянето  и
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  и  права  на  територията  на
Община Бургас, реда и срока на тяхното събиране, реда, по който лицата, неползващи
услуги през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от
заплащане на съответната такса, както и реда за освобождаване на отделни категории
лица, изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.   

Чл.2. Наредбата  има  за  цел  постигане  на  достъпност  и  предоставяне  на
качествени услуги на гражданите на общината.

Чл.3. (1)  На територията на Община Бургас се събират местни такси, изброени
в чл.6, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число и други местни такси,
определени със закон.

(2)  За всички други услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на
тези по ал. 1, Общинския съвет с настоящата наредба определя цена.

 
Раздел ІІ

Определяне размер на общинските такси и цени на услуги
 
Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определят в български

лева и при спазване принципите, определени в Закона за местните данъци и такси. 
(2)  За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се

определя отделна такса за всяка от дейностите.
(3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или цени на

услуги  и  права,  както  и  техния  размер,  са  определени  в  съответни  приложения,
неразделна част от тази наредба.

Чл.5. (1) Размерът на конкретните такси и цени на услуги и права се определя
след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, която извършва
дейността  или предоставя  съответната  услуга  и следва да включва пълните разходи
(необходимите  материално-технически  и  административни разходи)  на  общината  по
предоставяне на услугата. 

 (2)  Пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне на
услугата, включително: 
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1.  Преките  и  непреките  трудови  разходи  (работна  заплата,  допълнителни
плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);  

2. Материални, режийни,  консултантски и други непреки разходи (доставки на
материали и услуги,  застраховки,  командировъчни и наеми на сгради и оборудване,
хардуер, софтуер, такси за лицензии); 

3. Разходи за управление и контрол 
4. Разходи по събиране на таксите; 
5. Инвестиционни разходи. 
6.Разходите  по  прилагане,  събиране,  научноизследователска  дейност,

определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за
оценка на влиянието върху околната среда;

7. Други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени
конкретно от общинския съвет.

 (3)  Пълните  разходи се  определят  при спазване  изискванията  на  Закона  за
счетоводството и актовете по неговото прилагане.

(4) Когато услуги и права се предоставят освен от общината и от други субекти,
при пазарни условия,  основа за определяне размерите на цените им могат да бъдат
техните пазарни стойности.

Чл.6. Размерът  на  таксата  може  да  не  възстановява  пълните  разходи  на
общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че
това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между
разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

Чл.7. Общинският  съвет,  по  предложение  на  кмета  на  общината,  определя
размера на  таксата за битови отпадъци, не по-късно от 31.12. на предходната година. 

Чл.8. (1) Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след
заявянето  й,  въз  основа  на  писмена  резолюция  от  длъжностни  лица  от  общинска
администрация.

(2) Когато заявена услуга не може да бъде предоставена, както и при постановен
отказ  от  предоставяне  на  услугата,  съответното  длъжностно  лице  определя  такса  в
размер на 10% от стойността на услугата, посочена в съответното приложение.

Раздел V
Такса за административни услуги

Чл.33.  Общинският  съвет  определя  размера  на  таксите  за  административни
услуги, както следва: 

(1) Услуги по гражданското състояние: 
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
3.  за  издаване на удостоверение,  че не е  съставен акт за раждане или акт за

смърт;
4.  за  издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански

брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт ;
5. за издаване на удостоверение за семейно положение; 
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки ;
7. (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.) издаване на удостоверения за постоянен

и/или настоящ адрес при адресна регистрация.;
8. (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.) издаване на удостоверения за постоянен

и/или настощ адрес и/или за промени в постоянен и настоящ адрес;
9. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;

 10. за всички други видове удостоверения по искане на граждани;
 11. (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)  за преписи от документи по гражданско
състояние и гражданска регистрация. 
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12.  други административни услуги, включени в Административния регистър и
интергираната информационна система на държавната администрация.

(2) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване
на вещни права върху общински имоти ;

(3) За разрешения; 
(4)  Услуги,  предоставяни  от  дирекция  „Местни  приходи  от  данъци  такси  и

реклама”:
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот;
2. Издаване на удостоверение за декларирани данни;
3. Издаване на удостоверение за данък наследство;
4. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка;
5. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство;
6. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства; 
7. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси

за битови отпадъци;
8. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство;
9. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации;
10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

(чл.87, ал.6 ДОПК);
11.  Заверка  за  валидност  на  издадено  през  текуща  година  удостоверение  за

данъчна оценка.
(5)  Таксите  се  събират  от  Дирекция  “Местни  приходи  от  данъци  такси  и

реклама” при Община Бургас.
(6)  За издаване на удостоверение за данъчна оценка, в срок до три дни от датата

на поискване, се събира такса в двоен размер, а за издаване на същото, в срок от 24 часа
от поискването, таксата се събира в троен размер. При подадено искане до 12.00 часа на
работния ден, удостоверението се издава до края на същия работен ден, ако искането е
подадено след 12.00 часа – удостоверението се издава до 12.00 часа на следващия ден.

(7)  Не  се  събира  такса  за  издаване  на  удостоверение  за  декларирани  данни,
когато  същото  се  издава  на  гражданите,  за  да  послужи  пред  дирекция  „Социално
подпомагане”.                     

(8)   От заплащане на услугите предоставяни от дирекция „Местни приходи от
данъци такси и реклама” се освобождават: Община Бургас, Областна администрация –
гр. Бургас, органи на полицията и съдебната власт, Национална агенция по приходите и
други държавни и общински органи, ползващи услугите за служебни цели.

(9)  (нова, Протокол №18/21.12.2020 г.) Услуги предоставяни от дирекция ИСД:
1. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров

превоз на пътници. 
2. Актуализация на списъка с превозните средства или водачите извършващи

дейността  от  името  на  регистрираният  търговец  за  своя  сметка  (вписване  или
отписване), към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз
на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач. 

3. Отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверение за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници.

4.  Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници.“

Чл.34. Таксите  се  събират  от  специалистите  по  приходите  в  общинската
администрация.

Глава трета 
ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА

НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ
НАРЕДБАТА
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Чл.42  (1)  Общинският  съвет  приема  цени  на  услугите  за  дейностите  по
поддържане на чистота на преместваеми обекти. 

(2)  Цените на услугите по ал.1 се заплащат от собствениците на преместваеми
обекти, независимо от собствеността на терена, върху който са поставени. Заплащането
е  в  сроковете  за  заплащане  на  такси  за  ползване  на  пазари,  тържища,  тротоари,
площади, улични платна, панаири и други терени. 

Чл.43.  (1) Общинският  съвет  приема  цена  на  услуга  за  улавяне  на
безстопанствени  кучета  и  котки  от  територията  на  предприятия  находящи  се  на
територията но общината. 

(2) Цената на услуга за улавяне на безстопанствени кучета и котки се заплаща
след изпълнение на услугата.   

Чл.44.  (1) Общинският  съвет  приема  със  свое  решение  цена  на  услуга  за
предоставяне на площи за рекламни дейности. 

(2) Цената на услугата по ал.1 се заплаща при заявяване на услугата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба: 
1. (изм. Протокол №30/20.12.2021 г.)  Проектна строителна стойност“ (ПСС) е

стойността на обекта, за който ще се одобрява инвестиционен проект. При
определянето  на  ПСС  е  допустимо  намаление  до  20%  спрямо  Средните
пазарни строителни цени за бруто квадратен метър площ след представяне
на Количествено-Стойностна Сметка (КСС), авторизирана от правоспособно
лице.

2. (нова, Протокол №61/27.08.2019 г.)  2.1  „Годишен абонамент поддръжка“ -
подмяна  на  въжета,  фиксиране  на  кранци,  почистване  на  котвени  въжета
(цената не включва материали).
2.2 „Сезонна тарифа за корабно място“ -  тарифа за корабно място от месец

май до месец септември включително.

Председател на Общински съвет Бургас:
     

 /Проф. д-р Севдалина Турманова/

 
Секретар на Община Бургас:

    
/Божидар Кънчев/

Приложение № 3
Тарифа

на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас

Наименование на услуга Размер на такса
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/в лева/    
Раздел VII

Регионална библиотека „П. К. Яворов” (нов, Протокол
№8/31.03.2020 г., изм. Протокол №30/20.12.2021 г.)

1. Писмени тематични библиографски справки /ползване на
първични библиографски източници, Външни мрежови 
ресурси и Бази данни/:

 до 5 г. назад във времето 30.00 лв

 до 10 г. назад във времето 40.00 лв.

 за период по-голям от 10 години (по договаряне, но не
по-малко от 40.00 лв.)

50.00 лв.

 използване на готова справка 5.00 лв.

2. Писмени библиографски и фактографски справки:

 За прегледан информационен източник на български 
език

2.00 лв.

 За прегледан информационен източник на чужд език 2.50 лв.

 Чрез преглеждане Де Визу (De Visu) на Държавен 
вестник /книговезко тяло/

Забележка: При заявка за писмена справка се внася 
депозит - 25 % от стойността на справката, който се 
приспада при цялостното оценяване на справката.
Срок на изпълнение на заявката - 1 месец.
За бързи услуги /1 седмица/ заплащането се завишава с 25 

%.
3. Ретроспекивни библиографски издирвания до 1965 г. 2,00

4. За достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с 
информационно търсене в локална автоматизирана система, 
онлайн база данни или база данни върху електронен носител
и предоставяне на библиографска/ пълнотекстова справка:

 за 1 час 10,50

 за намерено заглавие на български език 0.50 лв.

 за намерено заглавие на чужд език 0.50 лв.

 за една статия с пълен текст 3.00 лв.

5. Копиране на библиотечни документи

 предоставяне на копия на ръкописи и архивни 
материали

3.00 лв./ стр

 предоставяне на копие на произведения на културата,
създадени до края на XIX век

3.00 лв./ стр
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6. Копирни услуги:

 черно-бяло формат А4 0, 20 лв.

 черно-бяло формат А3 0.30 лв./ стр.

 цветно копие формат А4 1.50 лв./ стр

 цветно копие формат А3 3. 00 лв./ стр.

7. Копиране /прехвърляне/ на информация върху:

  CD  4, 00 лв.

 Запис от видеокасети 15, 00 лв.

 Запис от грамофонна плоча, аудиокасета, CD, DVD 15, 00 лв.

8. Сканиране от библиотечен документ

 Формат А4 0. 90 лв./ стр

 Формат А3, 300 dpi, формат jpg, без обработка 1. 50 лв./ стр

 Формат А1, 300 dpi, формат jpg, без обработка 2, 50 лв./ стр.

 Обработка на файл 1, 00 лв.

9. Набиране и обработка на текст от библиотечен сътрудник 2, 00 лв./ стр.

10. 3D цветно принтиране 0. 60 лв./ грам

2.50 лв./ см3

11. Такса използване на Z space студио:

 до 60 мин. 40, 00 лв

 до 4 часа. 120, 00 лв.

12. Такса използване на Z space лаптоп:

 до 60 мин. 40, 00 лв

 до 4 часа. 120, 00 лв.

13. Mozabook

 до 60 мин. 40, 00 лв

 до 4 часа. 120, 00 лв.

14. Магичен интерактивен под Funtronic

 до 40 мин. 60, 00 лв

 до 2 часа. 120, 00 лв.
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                                                                                Приложение № 5 

ТАРИФА

на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура
и младежки дейности, предоставени от Община Бургас

Наименование на услуги/права Забележка Цени на
услуги/права

/в лева/
1 2 3 4

Раздел ІХ
Регионална библиотека "П.К.Яворов" (изм. Протокол

№8/31.03.2020 г., изм. Протокол №30/20.12.2021 г.)
1. Такса издаване на потребителска/ читателска карта за 12

месеца:
 редовни читатели /работещи/ без ДДС 10.00 лв

 деца до 5 г. без ДДС безплатно

 деца от 5 до 14 г. без ДДС 5.00 лв.

 ученици, студенти, пенсионери без ДДС 5.00 лв.

2. Седмична читателска карта /важи за читалните звена на
РБ „Пейо К. Яворов”/

без ДДС 3,00 лв.

3. Еднодневна карта /важи за читалните звена на РБ „Пейо
К. Яворов”/

без ДДС 2.00 лв.

4. Дубликат на изгубена читателска карта без ДДС 2,00 лв.
5. Ползване на Зала за мероприятия/ за провеждане на 

събитие
Забележка: В събота и неделя се заплаща договорената
цена, увеличена с 20 на сто.

вкл. ДДС минимум 50.00
лв. / събитие
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