ih l^ O
li'Iv.J"

«5-Ш чс
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от групата общински съветници от ПП ГЕРБ

относно : Изменение и допълнение на Наредбата за опредеяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Приморско
Уважаеми колеги общински съветници,
с цел подобряване организацията на търговската дейност на
Общината и заинтерисованите търговци и във връзка с
дефиренциране на таксите за ползване на тротоарни и др. площи,
предлагаме следните изменения, касаещи зониране и определяне
на дневни и месечни такси в Наредбата :
I. Създава нова ал.8 на чл.21
Чл.21 ал.8 - Тротоари и площи , прилежащи към частни имоти
се ползват с предимство от собствениците на имотите при
заплащане на съответната такса .При отказ или нежелание за
ползване от собственика, тези площи се преотдават от Общината
на трети лица.
П.Изменя и допълва чл.26 както следва :
Чл.26 ал.1 За ползване на тротоари, площади, улични платна и
др .терени за търговска дейност на открито, за разполагане на
сергии и витрини, таксата се определя както следва:
1. За гр. Приморско и гр. Китен-1 зона - Злв. на кв.м. на ден ,
II зона - 2.50лв. на кв.м. на ден и III зона - 2лв на кв.м. на
ден.
2. За с.Ясна полява, с.Н.Паничарево, с.Веселие и с.Писменово
- 1.50лв. на кв.м на ден .
Ал.2 За ползване на тротоари, площади, улични платна и
др .терени за търговска дейност на открито, за разполагане на
автомати за топли и студени напитки , автомати за сандвичи и
др.подобни, снабдени със собствени монетни устройства ,
таксата се определя както следва :
3. За гр. Приморско и гр. Китен-1 зона - Злв. на кв.м. на ден
или 50лв. на кв.м на месец, II зона - 2.50лв. на кв.м. на ден

или 45лв. на кв м. на месец и III зона - 2лв на кв.м. на ден
или 40 в. На кв.м на месец.
4. За с.Ясна полява, с.Н.Паничарево, с.Веселие и с.Писменово
- 1.50лв. на кв.м на ден или 20лв. на кв.м. на месец.
Ал.З Размерът на таксите по ал.1 и ал.2 важи за активния
туристически сезон, съгласно $1 от допълнителните разпоредби
на настоящата наредба . През останалият период работещите
обекти заплащат 50% от размера на таксите по ал. 1 и ал.2
Ал.4. Зоните по ал.1 и ал.2 са определени в чл.25 от настоящата
наредба.
III. Изменя чл.31” а” ал.1 - за ползване на места,върху които са
организирани панорами, стрелбища, моторни люлки , циркове
и др. се заплаща такса на кв.м. на ден както следва :
I . За гр.Примрско и гр.Китен - 0,30лв. за кв.м. на ден
II. За с.Я.поляна, Н.Паничарево , Веселие и Писменово0,10лв. за кв.м. на ден.
IV . Изменя и допълва чл.31”в” както следва - за извършване на
атракционна дейност на на територията на Община Приморско се
заплаща такса както следва :
По населени места
1.за гр.Приморско и
гр.Китен
1. Атракционно влакче и
атракционен електробус
по определен маршрут
2.Атракционен автобус по определен маршрут
З.Велорикша- по
определен маршрут

За 1бр. на ден

За 1бр. на месец

50.00лв

1500 лв.

80.00лв.

1500 лв.

Ю.ООл.

200 лв.

4.Файтон по определен
маршрут
15.00лв.
5.Детски акумулаторни
колички
7.50лв
6.Велосипеди и
тротинетки по
определен маршрут
7.50лв.
7.Атракционна дейност с
животни
10.00лв

200 лв.

80 лв.

80 лв.
200 лв.

С уважение

Захарина Неделчева

Катя v Вълчева

Борисла

зов

Манол Манол*

м о т и ви
За приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за опредеяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Приморско

Предложението за промяна е с цел подобряване организацията
на търговската
дейност на Общината и заинтерисованите
търговци и във връзка с дефиренциране на таксите за ползване
на тротоарни и др. площи ,зониране и определяне на дневни и
месечни такси.

