




МОТИВИ 

към проект на Приложение 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Варна 

 

І. Причини, налагащи приемането на предложения проект на 
Приложение 2 към Наредбата: 

По подаден Протест рег. № ОС18000584ВН/04.10.2018 г. от Окръжна 
прокуратура – Варна срещу разпоредбите на т. 2.1 и т. 2.9 от Приложение 2 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна, Административен съд – Варна с решение, 
постановено по адм. дело № 2911/2018 г., оставено в сила с Решение № 
4042/13.04.2020 г. по адм. дело № 8221/2019 г. по описа на Върховен 
административен съд, Осмо отделение, отменя Приложение 2, прието с Решение № 
491-9-1(9)/04, 05.07.2012 г. на Общински съвет – Варна. 

Мотивите на съда за отмяна са свързани с неспазване на процедурните 
изисквания на чл. 26 и следващите от Закона за нормативните актове, както и 
поради противоречие на въведените цени на услуги с актове от по-висока степен, в 
случая с чл. 110 от Закона за местните данъци и такси. 

Към настоящия момент съдебното решение не е влязло в сила, тъй като 
съгласно чл. 194 от АПК следва да се обнародва по начина, по който е бил 
обнародван отменения акт. В така създалата се извънредна ситуация в страната и на 
основание чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. 
процесуалните срокове не текат, поради което не е извършено обнародване. 

С влизане в сила на съдебното решение, ще отпадне действието на 
отмененото  Приложение 2, което ще доведе до невъзможност за събиране на 
приходите от платени услуги, предоставяни от Община Варна, а оттам и до 
невъзможност за реализиране и заплащане на планираните разходи в бюджета на  
Община Варна.   

Предвид гореизложеното е необходимо в най-кратки срокове да бъде прието 
Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ за определяне на конкретните размери на цените 
на услугите, предоставяни от Община Варна. В приложения към настоящото 
предложение проект на Приложение 2 се запазват видовете услуги и размера на 
техните цени, действащи към момента на неговата отмяна, като отпадат услугите по 
т. 2.1 и т. 2.9, предоставяни от Дирекция "Информационно и административно 
обслужване" и районите по компетентност, съобразно мотивите на съда. 
 

ІІ. Цели, които се поставят: 
 
Необходимостта от изрично регулиране на обществените отношения, свързани 

с определяне и администриране на цените на услугите на територията на Община 
Варна, във връзка с изискванията на Закона за местните данъци и такси и другите 
нормативни актове от по-висока степен. 

 



ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба: 

 Не се предвижда допълнителен финансов ресурс от бюджета на Община 
Варна във връзка с прилагане на новата уредба. 

 
ІV. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, 

включително финансови: 
 
За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези 

по чл. 6, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя 
цена. Конкретните размери на цените на услуги, предоставяни от Община Варна са 
определени в Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ. Тези услуги формират част от 
приходите в бюджета на Община Варна. Предвид предложения проект на 
Приложение 2, с който се предвижда запазване на видовете услуги и техните цени, 
планираните приходи по Приложение 2 в бюджета на Община Варна за 2020 г. са в 
размер на 13 885 000 лв. Тези приходи оказват съществено влияние за постигане на 
баланс между приходната и разходната част на същия.   

 
 

V. Анализ на съответствие с правото на ЕС: 

Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 
С оглед необходимостта от спешно регламентиране на обществените  

отношения, свързани с определяне и администриране на цените на услугите на 
територията на Община Варна, считам за необходимо да се приложи по-краткия 14-
дневен срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА за предложения и становища, считано от 
публикуването на така предложения проект.  

С влизане в сила на съдебното решение, постановено по адм. дело № 
2911/2018 г. по описа на Административен съд – Варна, ще отпадне действието на 
отмененото Приложение 2, което ще доведе до невъзможност за събиране на 
приходите от платени услуги, предоставяни от Община Варна. 

Предложения могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Варна, бул. „Осми 
приморски полк“ № 43 в деловодството на Община Варна или на следния електронен 
адрес: ggeorgieva@varna.bg. 

 
 

mailto:ggeorgieva@varna.bg


ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

към проект на Приложение 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна 

 

1. Основания на законодателната инициатива 
 

Правно основание за приемане на предложения проект на Приложение 2 

към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Варна са разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за местните данъци и такси. 

 
2. Заинтересовани страни 

Заинтересовани страни по направеното предложение са Община Варна, 

физическите и юридическите лица на територията на Община Варна. 

 

3. Административна тежест и структурни промени 

Предлаганият проект не предвижда създаване на нови административни 

структури и не води до увеличаване на административната тежест. Не се налага 

извършване на административни промени. 

 

4. Въздействие върху нормативната уредба 

За прилагането на направеното предложение няма необходимост от 

непосредствени или последващи промени в други нормативни актове на законово 

равнище. Предлаганите промени са в съответствие с европейското законодателство 

и не се налага корекция на други текстове от действащото законодателство на 

Република България. 

 

 

 



ПРОЕКТ! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА 
НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ З М Д Т 

 

 І. Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги " и районите по компетентност 

 ІІ. Дирекция "Информационно и административно обслужване" и районите по компетентност 

 ІII. Дирекция "Финанси и бюджет" и районите по компетентност 

 ІV. Дирекция "Социални дейности и здравно развитие" и районите по компетентност   

 V. Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности" и районите по компетентност 

 VІ. Дирекция"Стопански дейности и икономическо развитие" и районите по компетентност – отменен с решение № 782-
2(14)/19.12.2012 г. на Общински съвет - Варна 

 VII. Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" 

 VIII. Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" и техническите служби по райони  

 ІX. Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" и техническите служби по райони  

 Х. Копирни услуги,продажба на бланки, заверки и др., извършвани от Дирекциите в община Варна и районите  

 ХІ. Дирекция "Култура и духовно развитие" 



 XІI. Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" 

 XІII. Други услуги невключени в раздели І до ХІI 

 

№  
по 
ред 

Наименование на услугата / 
правото 

Ц Е Н А Н А У С Л У Г А 
обикновена бърза експресна 

Срок Лева Срок Лева Срок Лева 
І. Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги " и районите по компетентност  

1.1 
Издаване на служебна бележка за 
липса или наличие на задължения към 
Община Варна 

Х Х Х Х 1 ден безплатно 

ІІ. Дирекция "Информационно и административно обслужване" и районите по компетентност 

2.1 Установяване наличие на българско 
гражданство  до 14 дни 10.00 лв. Х Х Х Х 

2.2 
Издаване на удостоверение за 
сключване на брак от български 
гражданин в чужбина 

7 дни 10.00 лв. 3 дни 15.00 лв. веднага 20.00 лв. 

2.3 

Издаване на удостоверение за 
снабдяване на чужд гражданин с 
документ за сключване на 
граждански брак в Република 
България 

7 дни 10.00 лв. 3 дни 15.00 лв. веднага 20.00 лв. 

2.4 

Издаване на заверен препис или 
фотокопие от личен регистрационен 
картон или страница от семейния 
регистър на населението 

7 дни 3.00 лв. 3 дни 5.00 лв. Х Х 

2.5 Издаване на удостоверение за 
вписване в регистрите на населението 7 дни 10.00 лв. 3 дни 15.00 лв. X X 



2.6 Присвояване на ЕГН  7 дни 5 лв. 3 дни 10.00 лв. X X 

2.7 

Съставяне на актове за гражданско 
състояние на български граждани, 
които имат актове съставени в 
чужбина 

Срок за 
изпълнение 
до 30 дни 

безплатно X X X X 

2.8 Издаване на удостоверение за правно 
ограничение 7дни 3 лв. 3 дни 5 лв. 1 ден 10 лв. 

2.9 Издаване на удостоверение за 
родените от майката деца 7дни 3 лв. 3 дни 5 лв. 1 ден 10 лв. 

2.10 Издаване на справки по искане на 
съдебни изпълнители 7дни 5 лв. 3 дни 10 лв. 1 ден 15 лв. 

 

ІII. Дирекция "Финанси и бюджет" и районите по компетентност 

 

3.1  - отменен с решение № 782-2(14)/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна 
 

3.2 

Заверка на регистър на настанените 
туристи и на реализираните от тях 
нощувки (заплаща се при 
първоначална заверка, в рамките на 
годината)  

до 7 дни 15.00 лв. Х Х  Х 



ІV. Дирекция "Социални дейности и здравно развитие" и районите по компетентност 

 

4.1 
Проверка готовността за разкриване и 
издаване на разрешително за 
ползване на плувен басейн 

до 14 дни 150 лв. Х Х Х Х 

4.2 
Проверка готовността за разкриване и 
издаване на разрешително за 
ползване на морски плаж 

до 14 дни 300 лв. Х Х Х Х 

V. Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности" и районите по компетентност 
   А. ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" 

5.1 Приемане на документи за продажба 
на общинско жилище  до 30 дни 30 лв. Х Х Х Х 

5.2 Издаване на удостоверение относно 
собствеността на недвижими имоти  до 30 дни 10 лв. до 7 дни 20 лв. до 3 дни 30 лв. 

5.3 

Издаване на удостоверение за 
наличие на реституционни претенции 
за недвижими имоти – общинска 
собственост  

до 30 дни 10 лв. до 7 дни 20 лв. до 3 дни 30 лв. 

5.4 Издаване на удостоверение, относно  
отчуждаване на  имот   до 30 дни 20 лв. до 7 дни 30 лв. до 3 дни 40 лв. 

5.5 
Издаване на удостоверение за 
отписан (деактуван) или за 
възстановен общински имот  

до 30 дни 10 лв. до 7 дни 20 лв. до 3 дни 30 лв. 

5.6 
Приемане на документи и 
прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот  

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

5.7 Отписване на имот от актовите книги 
за общинска собственост до 30 дни 10 лв. до 14 

дни 20 лв. Х Х 

5.8 
Издаване на  заверени копия от 
документи, относно общинска 
собственост  

до 30 дни 10 лв. до 7 дни 20 лв. до 1 ден 30 лв. 



5.9 Обстоятелствена проверка за 
признаване правото на собственост   до 30 дни 180 лв. Х Х Х Х 

5.10  Справка по актовите книги  до 30 дни 20 лв. до 14 
дни 30 лв. до 3 дни 40 лв. 

5.11 Учредяване право на надстрояване и 
пристрояване  до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

5.12 

Приемане на документи за 
изкупуване право на собственост от 
физически и юридически лица на 
земя с учредено право на строеж  

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

5.13 

Учредяване на право на преминаване 
през чужд поземлен имот за издаване 
на разрешения за строеж за проводи 
на инженерната инфраструктура  

До 10 дни 100 лв.     

   -за кабели – ел. и телефонни  2.10 лв./л.м. Х Х Х х 

  - за водопровод и канализация  3.50 лв./л.м. Х Х Х Х 

  - за топлопровод и газопровод  4.90 лв./л.м. Х Х Х х 

5.14 

Замяна на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд със 
земеделски земи на граждани, 
юридически лица  

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

5.15 
Учредява право на ползване и 
сервитути върху площи от общинския 
горски фонд  

до 30 дни 150 лв. Х Х Х Х 

   В. ОТДЕЛ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" И ПОЗЕМЛЕНИТЕ СЛУЖБИ ПО РАЙОНИ 



5.16 
Издаване на разрешение за отсичане и 
изкореняване до 5 дървета и до 1 дка 
лози в селскостопанските земи  

до 20 дни 120 лв. до 14 
дни 150 лв. Х Х 

5.17 Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън 
границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ 

  

А. Приемане и обработване на 
искания и жалби, свързани с издаване 
на заповед за възстановяване на 
собствеността върху земи във и извън 
границите на урбанизираните 
територии по реда на ЗСПЗЗ 

до 20 дни 50 лв. Х Х Х Х 

  

Б. Приемане и обработване на 
искания и жалби, свързани с 
изменение на план на новообразувани 
имоти и придружаващата го 
документация в CAD формат и 
вписване на регистрите във връзка с 
възстановяване на собственост по 
реда на ЗСПЗЗ 

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

5.18 
 

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено 
право на ползване по реда на ЗСПЗЗ  

  

А. Приемане и обработване на 
искания и жалби, свързани с 
изготвяне на оценка на земя по § 4 
ЗСПЗЗ в селищни образувания и 
строителни граници. 

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 



  

Б. Приемане и обработване на 
искания и жалби, свързани с издаване 
на заповед за одобряване на оценка на 
земя по § 4 ЗСПЗЗ в селищни 
образувания и строителни граници. 

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

  

В. Приемане и обработване на 
искания и жалби, свързани с издаване 
на заповед за придобиване право на 
собственост върху земя по § 4 ЗСПЗЗ 
в селищни образувания и строителни 
граници. 

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

  

Г. Приемане и обработване на 
искания и жалби, свързани с 
изменение на план на новообразувани 
имоти и придружаващата го 
документация в CAD формат и 
вписване на регистрите във връзка с 
придобиване право на собственост по 
реда на ЗСПЗЗ. 

до 30 дни 50 лв. Х Х Х Х 

5.19  - отменен с решение № 782-2(14)/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна 
 

5.20 

Приемане на искания и жалби, 
свързани с издаването на протокол за 
въвод във владение върху земи в и 
извън границите на урбанизираните 
територии по реда на ЗСПЗЗ 

до 30 дни 80 лв. Х Х Х Х 

5.21 

Издаване на удостоверение (по 
искане на заинтересовани лица за 
липса или наличие в „Архив” на 
търсените от тях документи) 

до 14 дни 25.00 лв. до 3 дни 50.00 лв. Х Х 



5.22 

Заверка на копие от протокол, 
заповед, кореспонденция и друга 
документация съхранявана в 
общинската администрация 

до 10 дни 3 лв./стр. до 7 дни 6 лв./стр. до 3 ден 9 лв./стр. 

5.23 

Изготвяне на копия от кадастрален 
план (кадастрална листа, ръчна скица, 
разписна книга и извадка от ЗРП) 
подробен устройствен план) 

до 30 дни 3.80 лв. до 7 дни 4.20 лв до 3 ден 7.50 лв. 

5.24 

Приемане и обработване на искания, 
молби и жалби свързани с оценка на 
сгради и подобрения върху земи в и 
извън границите на урбанизирани 
територии по реда на ЗСПЗЗ 

до 30 дни 20 лв. Х Х Х Х 

5.25 Издаване на разрешение за 
таксиметров превоз на пътници       

 - до 3 години до 5 дни 90 лв. Х Х Х Х 

  
За автомобили, за които преди 
тригодишния период изтичат 15 год. 
от дата на регистрация 

      

 - до 2 години до 5 дни 60 лв. Х Х Х Х 

 - до 1 година   до 5 дни   30 лв.   Х   Х   Х    Х 
 

5.26 

Издаване и заверка на маршрутни 
разписания за автобуси, обслужващи 
линии от републиканската и 
областна транспортна схема  

до 7 дни 10.00 лв. Х Х Х Х 



5.27 
Определяне на място за спирката, 
която ще ползва превозвачът по 
международни автобусни линии  

до 14 дни 25.00 лв. Х Х Х Х 

5.28 
Издаване на комплект от 2 броя 
стикери към разрешение за 
таксиметрова дейност  

      

 -до З  години до 5 дни 45 лв. X X X X 

  
За автомобили, за които преди 
тригодишния период изтичат 15 год. 
от датата на първата регистрация: 

      

 -   до 2 години до 5 дни 30 лв. Х Х Х Х 

 -   до 1 година до 5 дни 15 лв. Х Х Х Х 

5.29 Съгласуване на проекти за разполагане на рекламно-информационни елементи и преместваеми съоръжения 

  - до 4 кв.м. до 30 дни 30 лв. Х Х Х Х 

  - над 4 кв.м.  до 30 дни 100 лв. Х Х Х Х 

 
 

* Забележка : За разглеждане на всяка отделна позиция  представена в пакета документи от проекта се заплаща  
цена до 4 кв.м. - 5 лв.  
и над 4 кв.м. - 10 лв. 

 

5.30 
Издаване на разрешение за 
поставяне на рекламно 
информационни елементи  

до 45 дни 60 лв. Х Х Х Х 

ОТДЕЛ „ТУРИСТИЧЕСКА И МОРСКА ПОЛИТИКА“ 



5.31 
Заверка на регистри за покупка и 
продажба на отпадъци от  черни и 
цветни метали   

до 7 дни 20 лв. Х Х Х Х 

 
VІ. Дирекция "Стопански дейности и икономическо развитие" и районите по компетентност - отменен с решение № 

782-2(14)/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна 

 
VII. Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" 

 
        
7.1 Цени за посещение в НАОП "Николай Коперник" 

    - за деца от предучилищна възраст   1.50 лв. Х Х Х Х 
   - за ученици, студенти и пенсионери  2.00 лв. Х Х Х Х 
   - за възрастни   4.00 лв. Х Х Х Х 

   - за ръководители на групи  безплатно за един ръководител 
на група от 20 души     

   * Забележка: Посещението в НАОП "Н. Коперник" за ученици от училищата и детските градини от Община Варна за 
часове  учебен план е безплатно и по предварително заявен график. 

7.2 Цени за наблюдения с телескоп       

   - деца, ученици, студенти и 
пенсионери  1.00 лв.     

   - възрастни  2.00 лв.     

7.3 Цени на услуги в общинските учебни 
заведения       

  

 - за издаване на служебни бележки, 
уверения, удостоверения и справки, 
различни от задължителната 
училищна документация 

 0.20 лв./бр.     



   - едностранно копиране на формат 
А4  0.08 лв./стр.     

   - двустранно копиране на формат А4  0.15 лв./стр.     

   - разпечатка на принтер черно-бял  0.20 лв./бр.     

7.4 Цени за участие в :       

  Национален детски конкурс "Диньо 
Маринов"        

   - за солисти  15 лв.     

   - за вокални групи  10 лв. на 
участник     

  Национален детски конкурс "Морско 
конче - Варна"        

   - за солисти  25 лв.     

   - за вокални групи  10 лв. на 
участник     

   - за вокални групи  10 лв. на 
участник     

   Регионален фестивал на училищната 
самодейност       

    - за индивидуално изпълнение  20 лв.     

    - за участник за групови изпълнения  10 лв.     

 
Цени за посещение на продукции и 
постановки на школите на ОДК – 
Варна 

      



 - за вътрешни продукции  2.00лв     

 - за постановки пред варненската 
общественост  3.00лв     

7.5 

  Цени на нощувки в 
Средношколското общежитие 
"Михаил Колони" за лица извън 
списъка на настанените в 
общежитието за извън учебно време 

      

    - за една нощувка на едно лица  7 лв.     

  
  - за една нощувка на едно лица, 
участвало в общински и регионални 
мероприятия 

 4 лв.     

VIII. Дирекция "АГУП" и техническите служби по райони - отменен с Решение 2565-3(26)/11,12.08.2010 
 

ІX. Дирекция “ИИБ" и техническите служби по райони - отменен с Решение 2565-3(26)/11,12.08.2010 
 

Х. Копирни услуги,продажба на бланки, заверки и др.,извършвани от Дирекциите в община Варна и районите 
10.1 Копирни услуги за една страница      

   - едностранно - формат А4 0.25 лв. 
- формат А3 0.40 лв. 

 - формат А1 3.00 лв./стр. 
 - формат А0 6.00 лв./стр. 

  - двустранно - формат А4 0.50 лв. 
- формат А3 0.80 лв. 

10.2 Незаверени копия на вътрешни документи и документи на външни 
организации и институции, съхранявани в Община Варна     



   - за формат А4 до 5 работни 
дни      

  едностранно  0.50 лв.     
  двустранно  1 лв.     

   - за формат А3 до 5 работни 
дни      

  едностранно  0.80 лв.     
  двустранно  1.60 лв.     
       

10.3 

Заверка на копие на оригинални 
документи създадени и текущо 
съхранявани в Дирекциите на 
Община Варна и районите 

Х Х Х Х веднага 0,40 
лв./стр. 

10.4 Копирни услуги за една страница в 
кметствата       

   - едностранно – А4  0,10 Х Х Х Х -двустранно – А4 0,15 

  - едностранно – А3  0,20 Х Х Х Х -двустранно – А3 0,30 
ХІ. Дирекция "Култура и духовно развитие" 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА   
11.1. Услуги на юридически и физически лица ЦЕНИ  

* Специализирана консултация за предложен материал от 30.00 до 100.00 лв.   

* Изготвяне на тематични планове за изложби по външни поръчки от 300.00 до 1000.лв.   
* Организиране на изложби по външни поръчки от 500.00 до 1000.00 лв   

* Изготвяне на материал - справка за събитие или личност  20.00 лв./стр.   

* Изготвяне на историческа справка за предмет и обект 100.00 лв./стр.   

* Предоставяне на печатни материали за еднократно ползване в музея  . 5.00 лв./бр.   



* Изготвяне на доклади по външни поръчки   100.00 лв./бр.   
* Любителско видеозаснимане в музеите   20.00 лв./час   

ф* Професионално заснимане с камера 
 от 200.00 до 1000.00 лв.   

* Фотозаснимане на материали от фондовете на музеите-предмет или документ  от 20.00 - 200.00 лв.   

* Любителско фотозаснимане в експозициите  20.00 лв./час   

* Професионално фотозаснимане в музеите  100.00 лв./час   

* Предоставяне на музейни материали за заснимане на филми или телевизионни 
предавания   200.00 лв./час   

* Предоставяне на касета от аудиофонда за презапис с придружител      50.00 лв./бр.   

* Предоставяне на касета от видеофонда за презапис с придружител    300.00 лв./бр.   

11.2 Ксерокопия на документи, снимки и други материали от РИМ    

- за формат А-3 1,50 лв./стр.   

- за формат А-4 1,00 лв./стр.   
* Изработване на черно-бял негатив от музейните фондове 6,00 лв. /бр.   

* Копиране на черно-бяла снимка от музейните фондове      

   За формат 9/12  2.00 лв./бр.  

   За формат 13/18 3.00 лв./бр  

   За формат 24/30 4.00 лв./бр  

 За формат 30/40 10.00лв./бр  

 



* Копиране на цветни снимки от музеен фонд За формат 9/12 2.00 лв./бр  

* За изнасяне на оригинални материали за копиране с придружител извън музея  2.00 лв./стр.   

11.3 Услуги от ателието за консервация и реставрация при РИМ-Варна   
* Консервация и реставрация /стойността на труда е в зависимост от състоянието на движимия паметник на културата/  
- Реставрация на икони - за 25 кв.см от 75.00-150.00 лв    
- Реставрация на живопис - за 25 кв.см от 50.00-150.00 лв    
- Реставрация на хартия - за 25 кв.см от 15.00 - 50.00 лв   
- Реставрация на метални предмети - за 25 кв.см от 15.00 - 50.00 лв    
11.4 Археологически музей “Аладжа манастир”    
* “Мултимедийна екскурзоводска система”  12.00 лв.   
* “Релефен мини плакет”    1.00 лв.   
 ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА    
11.5 Цена за заснимане в зали на ГХГ от 100 до 500 лв.   
  

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ"    
 

11.6 Копирни услуги и разпечатване на принтер, сканиране и заснемане:      
11.6.1 Копиране    
* Едностранно копиране A4  0.08 лв./стр.    
* Едностранно копиране A4 - репродукции  0.15 лв./стр.    
* Двустранно копиране A4 0.15 лв./стр.    
* Едностранно копиране A3 0.20 лв./стр.    
* Едностранно копиране A3 - репродукции 0.30 лв./стр.    
* Двустранно копиране A3 0.30 лв./стр.   
11.6.2 Разпечатка на принтер А4      
**  черно-бяло 0.20 лв./стр.    
**  цветно  1.20 лв./стр.    
11.6.3 Сканиране    
* Цветно сканиране до А4 (изх. формат .jpg) 0.50 лв./стр.   



XII. Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" 

12.1 Издаване на Разрешение за удължено 
работно време До 30 дни 50 лв Х Х Х Х 

12.2 

Осъществяване на контрол по 
строителството при откриване на 
строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа 

7 дни 20 лв Х Х Х Х 

 
XIII.ДРУГИ УСЛУГИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В РАЗДЕЛИ I ДО XІI 
13.1.Вход зоопарк в ОП „Зоопарк-СЦ“ - Варна: 
Деца от 3 до 7 години 1.00 лв. 
Ученици от 7 до 18 години и пенсионери  2.00 лв. 
Лица над 18 години 3.00 лв. 

* Цветно сканиране до А4 (изх. формат .tiff) 1.00 лв./стр.   
* Черно-бяло сканиране до А3 на графика 1.00 лв./стр.   
* Черно-бяло сканиране до А3 на книга /периодично издание (изх. формат .pdf)/ 2.00 лв./стр.   
11.6.4 Заснимане с фотоапарат (изх. fормат .jpg) 0.50 лв./кадър   
* запис върху CD-ROM на библиотеката 1.00 лв.   
Забележка: Срокът на изпълнение се определя според спецификата на заявката.    
11.7 Продажба на входни билети за Международен музикален фестивал “Варненско лято”   
- Входни билети 5.00 лв. 
- ВИП входни билети 20.00 лв.  
- Входни билети за ученици, студенти, пенсионери и инвалиди  2.00 лв.  
11.8 Цена за учатие в Международна лятна музикална академия  
- Активни участници  100 лв.  
11.9 Цена за участие на чуждестранен хоров колектив в Международния майски хоров конкурс : 
1. Хоров колектив от трета категория  
2. Хоров колектив от първа, втора и четвърта категория  

600 лв. 
800 лв. 

 * Забележка : Българските хорови колективи са освободени от такси за участие.  
11.10 Цени за рекламни материали  
- Каталог   3.00 лв. 

 



 Пакетен билет за семейство с деца до 18 години  6.00 лв 
 Групови посещения на ученици и пенсионери над 15 лица  1.00 лв. на човек 
Контактна зона – общуване с безопасни за посетителите животни – 10 мин.  2.00 лв. 

13.2. Нощувки в почивните бази на община Варна  Гости Служители 
- Орешак  
*летен сезон 8 лв./нощувка 5 лв./нощувка 
*зимен сезон 32 лв./ цяла къща 25 лв./ цяла къща 
- Баба Алено 
*за апартамент с 3 легла/независимост от заетостта/ 
*за апартамент с 4 легла/независимост от заетостта/ 
*за апартамент с 5 легла/независимост от заетостта/ 

24,00лв./на ден 
32,00лв./на ден 
35,00лв./на ден 

15,00лв./на ден 
20,00лв./на ден 
25,00лв./на ден 

- Черноморец  20,00лв. на бунгало 10,00лв. на бунгало 
*Забележка :В цената на нощувка в почивните бази на община Варна не е включена туристическата такса.  
 

13.3. Информационен и интернет център в Младежки дом - услуги, извършвани в рамките на 1 астр. Час 
- достъп до Интернет 1,00 лв./ час 
- сканирене - А4 0,50 лв./ стр. 
- принтиране - А4 0,30 лв./ стр. 
- запис на CD 5,00 лв./ бр. 
- набор на текст 0,50 лв./ стр. 
- индивидуално обучение - интернет - за 30 мин. 4,00 лв. 
- получаване на компютърна грамотност - за 30 мин.  5,00 лв. 
- копиране - А4 0,05 лв./ стр. 
Забележка: Младежките организации ползват 50% отстъпка за интернет услуга, когато са упълномощили за 
това свой представител и ползваната услуга е свързана с нуждите и целите на организацията. Информацията от 
банката данни, свързана с проблематиката на младите хора, се ползва безплатно от младежките организации.  
 
13.4. За ползване на допълнителни технически средства и услуги изисквани от наемателите на 
Младежки дом  
- озвучаване с микрофони - 3,00лв. на микрофон        
- сценично осветление(прожектори, ефекти) - 15,00лв.        
- мултимедийна прожекция - 15,00лв      
- видео,аспектомат, шрайб-проектор - 5,00лв        



- външно озвучаване(извън сградата на  
Младежки дом с транспорт на клиента) - 50,00лв  

 

      

13.5. Цена на право на разполагане на будки, павилиони и др.обекти върху терени общинска собственост по 
чл.56 и § 17 от ЗУТ  
 

* За търговска дейност  
  

- Първа и втора зона  7.50 лв./кв.м./мес.  
- Трета и четвърта зона   6.15 лв./кв.м./мес.  
* За заведения за обществено хранене (закусвални, сладкарници, 
снек-барове, ресторанти, барове, дискотеки и др. подобни)    

- Първа и втора 11.25лв./кв.м./мес 
- Трета и четвърта зона  7.50 лв./кв.м./мес. 
* За помещения за администр.услуги(офиси), мед.услуги,интернет и 
мострени зали    

- Първа и втора зона  11.25лв./кв.м./мес 
- Трета и четвърта зона 7.50 лв./кв.м./мес. 
* За производство и услуги    
- Първа и втора зона  6.15 лв./кв.м./мес. 
- Трета и четвърта зона  3.75 лв./кв.м./мес. 
* За складова дейност 3.75 лв./кв.м./мес. 
* За друг вид дейности, неупоменати по-горе 2.50 лв./кв.м./мес. 
ЗА КМЕТСТВАТА   
* За търговска дейност  3.45 лв./кв.м./мес 
* За заведения за обществено хранене (закусвални, сладкарници, 
снек-барове, ресторанти, барове, дискотеки и др. подобни) 4.50 лв./кв.м./мес. 

* За помещения за администр.услуги(офиси), мед.услуги,интернет и 
мострени зали 4.50 лв./кв.м./мес. 

* За производство и услуги 2.25 лв./кв.м./мес. 
* За складова дейност 2.25 лв./кв.м./мес. 



* За друг вид дейности, неупоменати по-горе 1.50 лв./кв.м./мес. 

Забележка: 1.Цената на право на разполагане на даден обект за извършване на конкретно определена дейност от 
горепосочените се заплаща от физически и юридически лица в зависимост от зоната, в която са разположени терените. 
Границите на зоните са определени в чл.23, ал.4 от НОАМТЦУТОВ.  

2.1. В случаите на квадратура, по-голяма от посочената в разрешенията за поставяне на обекти по чл.56 и §17 от ЗУТ за 
всеки квадратен метър в повече се заплаща удвоена цена на право на разполагане, до издаване на следващо разрешение. 

2.2. В случаите на квадратура, по-голяма от посочената в последното разрешение или по последен констативен протокол 
за обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ, заплащащи обезщетения по реда на чл.236 от ЗЗД, за всеки квадратен метър в повече се 
заплаща удвоена цена на право на разполагане.  

3.Цената на правото на разполагане се събира от Община Варна, районите и кметствата.  

13.6. Цена на сметоизвозване  
* За временни обекти, разположени върху терени общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ да се заплащат 0.02 лв./кв.м. на 
ден.    

* За временни обекти, разположени върху терени общинска собственост по §17 от ЗУТ, с подадени декларации в Дирекция 
Местни данъци, да се заплаща такса смет. За обектите по §17 от ЗУТ, за които не са подадени декларацц, да се заплаща 
0.02 лв./кв.м. на ден  

  

Забележка: Заплащането на цената се извършва в районите, на чиято територия се намира ползваната земя. Цената не се 
заплаща от ползватели, подали декларация до търговските отдели в съответните райони, че обекта не работи за посочения 
в декларацията период.  

  

13.7. Услуги, извършвани в ОП "Инвестиционна политика":  
* Издаване на удостоверение за грешка в договор за собственост и нотар. Акт 6,00 лв.   
* Издаване на препис от договор за собственост, заповеди по чл.98 и чл.100 от 
ЗТСУ 6,00 лв.   

* Издаване на заверени фотокопия от архивни документи за съда и 
др.инстанции  4,00 лв.   

* Вдигане на ипотека  6,00 лв.   
13.8. Цена за изготвяне /печат и оформление / на пълномощни и др.частни 
документи / без определен материален интерес / с цел удостоверяване на 
дати и подписи в кметствата  

3 лв./стр.  



  

13.9.(1).Цените за почасово ползване от спортни и други организации на имоти със спортно предназначение - 
общинска собственост, се определят в зависимост от функционалното им предназначение, както следва: 

№ Вид 

Ползване от 
варненски 

спортни 
клубове 

Ползване за външни 
спортни прояви 

лв./час лв./час 

1 
Зала за спортни игри /волейбол, баскетбол, хандбал, източни бойни 
изкуства/ 10.00 лв. 30.00 лв. 

2 Зала хореография, аеробика /с огледала, станки/ - малка 5.00 лв. 15.00 лв. 

3 Зала за тенис на маса /за 1 маса/ 5.00 лв. 6.00 лв. 

4 Зала за бадминтон /за 1 игрище/ 10.00 лв. 20.00 лв. 

5 Зала за тежка атлетика 20.00 лв. 40.00 лв. 

6 Зала за борба и източни бойни изкуства /тепих/ 10.00 лв. 20.00 лв. 

7 Зала за бокс /ринг/ 5.00 лв. 10.00 лв. 

8 Зала за фехтовка 5.00 лв. 10.00 лв. 

9 Зала за художествена и спортна гимнастика /килим/ 10.00 лв. 30.00 лв. 

10 Зала спортна гимнастика /квадрат/ 10.00 лв. 30.00 лв. 

11 Зала спортна гимнастика /квадрат с уреди/ 15.00 лв. 35.00 лв. 



12 Зала за фитнес 20.00 лв. 40.00 лв. 

13 Зала за спортна стрелба 5.00 лв. 10.00 лв. 

14 Плувен басейн - 1 коридор 18.00 лв. 36.00 лв. 

15 Закрит плувен басейн – 1 коридор 18.00 лв. 36.00 лв. 

16 Плувен басейн /открит и покрит/ за провеждане на начално обучение по 
плуване – за 1 коридор 

18.00 лв. 18.00 лв. 

17 
Плувен басейн за провеждане на аквааеробика, вкл.оборудване – 1 
коридор 36.00 лв. 36.00 лв. 

18 Водна топка /игрище/ и синхронно плуване 54.00 лв. 72.00 лв. 

19 Детски басейн, вкл. за провеждане на начално обучение по плуване 36.00 лв. 72.00 лв. 

20 Зала хореография, аеробика/с огледала, станки/ 20.00 лв. 30.00 лв. 

21 Конна база - за 1 бокс на ден 10.00 лв. 15.00 лв. 

22 Конна база – манеж на ден 10.00 лв. 15.00 лв. 

23 Игрище за ръгби 50.00 лв. 80.00 лв. 

24 

Стандартно футболно игрище в ТУ-Варна за тренировъчна дейност 

Забележка: Цената се отнася за времето, през което ОП „Спорт-Варна“ 
стопанисва обекта, съгл. Договор за сътрудничество, сключен между 
Община Варна и ТУ-Варна 78.00 лв. 78.00 лв. 

25 
Игрище за мини футбол в ТУ-Варна за тренировъчна дейност 

Забележка: Цената се отнася за времето, през което ОП „Спорт-Варна“ 
стопанисва обекта, съгл. Договор за сътрудничество, сключен между 

30.00 лв. 30.00 лв. 



Община Варна и ТУ-Варна 

26 

Игрище мини футбол /с изкл.на ТУ-Варна/за тренировъчна дейност 

Забележка:Цената се отнася за времето от 18.00 ч. - 24.00 ч. /за периода от 
01.04-31.10/, от 18.00 ч. -23.00 ч./ за периода от 01.11-31.03/, както и 
всички часове през почивните и празничните дни 30.00 лв. 30.00 лв. 

27 

Стандартно футболно игрище в ТУ-Варна за провеждане на турнири и 
организирани спортни прояви 
Забележка: Цената се отнася за времето, през което ОП „Спорт-Варна“ 
стопанисва обекта, съгл. Договор за сътрудничество, сключен между 
Община Варна и ТУ-Варна 

156.00 лв. 156.00 лв. 

28 

Игрище за мини футбол в ТУ-Варна за провеждане на турнири и 
организирани спортни прояви 
Забележка: Цената се отнася за времето, през което ОП „Спорт-Варна“ 
стопанисва обекта, съгл. Договор за сътрудничество, сключен между 
Община Варна и ТУ-Варна 

60.00 лв. 60.00 лв. 

29 

Игрище мини футбол /с изкл.на ТУ-Варна/ за провеждане на турнири и 
организирани спортни прояви 

Забележка:Цената се отнася за времето от 18.00ч-24.00ч /за периода от 
01.04-31.10/, от 18.00ч-23.00ч/за периода от 01.11-31.03/, както и всички 
часове през почивните и празничните дни 60.00 лв. 60.00 лв. 

30 Открит тенис корт за тренировъчна дейност 15.00 лв. 15.00 лв. 

31 Открит тенис корт за провеждане турнири и организирани спортни прояви 15.00 лв. 15.00 лв. 

32 Лекоатлетически стадион-писта 20.00 лв. 70.00 лв. 

33 Складови помещения 0.00 лв. 2.00 лв. 



34 Офис за треньори 5.00 лв./ден 5.00 лв./ден 

35 Медицински кабинет 0.00 лв. 0.00 лв. 

36 Сауна – за 1 час /на човек/ 6.00 лв. 6.00 лв. 

37 Тангентор - за 1 час /човек/ 6.00 лв. 6.00 лв. 

38 Спортен масаж 

  
 

- частичен /от 15-25 мин/ 10.00 лв. 20.00 лв. 

 
- цялостен 20.00 лв. 30.00 лв. 

39 Кула скокове във вода 54.00 лв. 72.00 лв. 

40 Озвучителна уредба за час 10.00 лв. 20.00 лв. 

41 Измервателна уредба „Омега“ за час 25.00 лв. 50.00 лв. 

42 Ползване на закрита писта 20.00 лв. 50.00 лв. 

43 Скуош зала (1 игрище) 12.00 лв. 20.00 лв. 

44 

Цена за предоставяне на почасово ползване на машина за почистване на 
подови повърхности на спортни съоръжения с гранулат от пясък или 
пясък/каучук 
Забележка: Предоставянето на машината се осъществява след подадено 
писмено заявление и одобрение от Директора на ОП „Спорт – Варна“ 

48.00 лв. 48.00 лв. 

45 Открит плувен басейн 150.00 лв. 300.00 лв. 

46 Закрит плувен басейн 80.00 лв. 160.00 лв. 

47 Ледена пързалка – резервация 
Забележка: 

50.00 лв. 108.00 лв. 



1.Цената за резервация не включва входен билет, наем на кънки и наем 
гардероб – те се заплащат допълнително. 
2.Посещенията на Ледена пързалка с резервация се осъществяват, чрез 
предварително утвърден график от Директора на ОП „Спорт-Варна“; 
3. За потвърждаване на подадените часове за резервиране на Ледена 
пързалка се заплаща предварителна сума в размер на 20% от броя на 
заявените часове; 
4. В случай на отказ от резервираните часове за ползване на Ледена 
пързалка, сумата не се възстановява; 

48 
Лятно кино 
/без техниката/ - амфитеатър за културни мероприятия, извън часовете за 
кинопрожекции 

  

 -Ползване до 2 часа 100 лв./2 ч 100 лв./2 ч 

 -Ползване за повече от 2 часа 40 лв./за всеки 
започнат час 

40 лв./за всеки започнат 
час 

49 Стадиони - 3 000.00 лв. /на ден 
Ден за представление 

 Ден за предварителна подготовка 
- 1 500.00 лв. / на ден 

 
 

Юнашки салон 
Цени за ползване от 

спортни клубове и други организации 

1 Наем зала:  



 Наем зала - тренировка 42.00 лв./60 мин. 

 Наем зала - тренировка 21.00 лв./30 мин. 

 Наем зала / с огледала, станки /- тренировка 42.00 лв. /60 мин. 

 Наем зала / с огледала, станки /- тренировка 21.00 лв. /30 мин. 

 Наем зала за културни и спортни мероприятия 80.00 лв./60 мин. 

 Наем зала за културни и спортни мероприятия 40.00 лв./30 мин. 

 Наем зала за културни и спортни мероприятия 350.00 лв./ден 

 Наем зала за културни мероприятия + аудио-визуална 
техника 

550.00 лв./ден 

 
Наем зала за културни мероприятия + аудио-визуална 
техника + до 20 маси, до 100 стола/ 600.00 лв./ден 

2 Монтаж, демонтаж и оборудване :  

 Монтаж и демонтаж на боксов ринг 500.00 лв. 

 Монтаж и демонтаж на сцена 8м./8.4м./0.75мН-1 бр. 420.00 лв. 

 Монтаж и демонтаж на сцена 4м./4м./0.75мН-1 бр. 210.00 лв. 



 Монтаж и демонтаж на сцена 2м./2м./0.75мН-1 бр. 105.00 лв. 

 
Оборудване за конференция, коктейл или събитие /до 20 
маси, до 100 стола/ 15.00 лв./час 

 
Оборудване за конференция, коктейл или събитие /до 20 
маси, до 100 стола/ 100.00 лв./ ден 

3 Аудио озвучаване/тонколони, микрофон, компютър/:  

 Аудио озвучаване 30.00 лв./час 

 Аудио озвучаване 15.00 лв./ 30 мин. 

 Аудио озвучаване 150.00 лв./до 8 часа 

4 Визуална техника/видео стена/ :  

 Визуална техника/видео стена/ 20.00 лв./час 

 Визуална техника/видео стена/ 120.00 лв./ден 

 

13.9.(2). Цени на услуги за граждани 
Цена 

лв./мин. 

 
Плувен басейн   

1 Граждани 4.00 лв./45 мин. 



2 Ученици, студенти, пенсионери 2.00 лв./45 мин. 

3 Абонаментна карта за 20 посещения за граждани /за 1 месец/ 55.00лв./45 мин. 

4 Абонаментна карта за 10 посещения за граждани /за 1 месец/ 30.00лв./45 мин. 

5 Абонаментна карта за 20 посещения за ученици, студенти, пенсионери /за 1 месец/ 30.00 лв./45 мин. 

6 Карта начално 12 часово обучение по плуване за деца /вкл. в група за провеждане на обучение към спортен клуб/ 12.00 лв./45 мин. 

7 
Карта начално 20 часово обучение по плуване за деца и юноши /вкл. в група за провеждане на обучение към 
спортен клуб/ 

20.00 лв./45 мин. 

8 
Карта начално 20 часово обучение по плуване за възрастни /вкл. в група за провеждане на обучение към спортен 
клуб/ 

55.00 лв./45мин. 

9 
Карта начално 10 часово обучение по плуване за възрастни /вкл. в група за провеждане на обучение към спортен 
клуб/ 

30.00 лв./45мин. 

10 Входна такса за обучение /некартотекирани като състезатели в клубове, ползващи безвъзмездно общинската 
спортна база/ 

1.00 лв. 

11 Карта абонамент 10 посещения аквааеробика  20.00 лв./45 мин  

 
 - еднократно посещение аквааеробика 3.00 лв./45 мин. 

12 Сауна 6.00 лв./60 мин. 

13 Хидромасаж (джакузи) 6.00 лв./30 мин. 

14 Парна баня 6.00 лв./60 мин. 

15 Сауна + парна баня 10.00 лв./60 мин. 

 
- карта за 4 броя посещения, вкл.: парна баня, сауна, джакузи 50.00 лв./180 мин. 



16 Масажи   

 
Класически цяло тяло 25.00 лв./50 мин. 

 
Класически частичен (гръб, крака и антицелулитен) 15.00 лв./25 мин. 

 
Класически частичен + сауна или парна баня за 10 бр. посещения 120.00 лв./60мин. 

17 Аеробика 5.00 лв./60 мин. 

18 Фитнес   

 
 - еднократно до 16.00 часа 2.00 лв./60 мин.  

 
 - еднократно след 16.00 часа 4.00 лв./60 мин.  

 
 - абонамент 10 посещения до 16.00 часа /за 1 месец/ 18.00 лв./60 мин. 

 
 - абонамент 20 посещения до 16.00 часа /за 1 месец/ 34.00 лв./60 мин. 

 
 - абонамент 10 посещения след 16.00 часа /за 1 месец/ 30.00 лв./60 мин. 

 
 - абонамент 20 посещения след 16.00 часа /за 1 месец/ 50.00 лв./60 мин. 

 
- изготвяне на индивидуална тренировъчна програма 25.00 лв./60 мин. 

 
- изготвяне на индивидуален хранителен режим 20.00 лв./60 мин. 

 
- персонална тренировка с фитнес инструктор 

+ 6 лв. за 
посещение 

19 Йога   

 
 - еднократно посещение 5.00 лв./90 мин. 



 
 - абонамент 12 посещения 40.00 лв./90 мин.  

20 Водно колело ПБ „Делфини“ 5.00 лв./30 мин. 

21 Тенис корт без треньор /без турнири и организирани спортни прояви/ 15.00 лв./60 мин. 

 Ледена пързалка  

22 Граждани вход 4.00 лв./60 мин. 

23 Дете до 10 годишна възраст вход 1.00 лв./60 мин. 

24 Лица от 10.99 г. до 18 годишна възраст вход /не важи при резервиране на ледена пързалка/ 2.00 лв./60 мин. 

25 Наем кънки граждани 3.00 лв./60 мин. 

26 

Наем кънки за дете до 10 годишна възраст 

Забележка: Задължително придружено от пълнолетно лице. Едно пълнолетно лице може да придружава до 3 деца 
до 10 години /не важи при резервиране на ледена пързалка/ 

1.00 лв./60 мин. 

27 Наем кънки лица от 10.99 г. до 18 годишна възраст 1.50 лв./60 мин. 

28 Наем на гардероб граждани 1.00 лв./60 мин. 

29 Наем на гардероб лица от 10.99 г. до 18 годишна възраст 0.50 лв./60 мин. 

30 Заточване на 1 чифт кънки  4.00 лв. 

31 Предплатен абонамент за граждани /вкл. входен билет за 10 сесии/ 50.00 лв. 

32 
Предплатен абонамент лица от 10.99 г. до 18 годишна възраст и студенти редовно обучение /вкл. входен билет за 
10 сесии/ 

25.00 лв. 



 Зала за скуош  

33 Граждани преди 17.00 ч /1 игрище/ 15.00 лв./50 мин. 

34 Граждани след 17.00 ч и почивни и празнични дни /1 игрище/ 20.00 лв./50 мин. 

35 
Индивидуален скуош урок 

Забележка : Цената е само за обучение от инструктор и не включва цената за ползване на игрище 
10.00 лв./50 мин. 

36 Карта за скуош 10 посещения /независимо от часа/ 150 лв. 

37 Наем на ракета 4.00 лв./50 мин. 

38 Тенис на маса /1 маса/ 5.00 лв./50 мин. 

 Детски кът към ОСРК „Младост“  

39 Ползване на батут 2.00 лв./15 мин. 

40 Ползване на водно колело 2.00 лв./15 мин. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. За външни спортни прояви се считат всички клубове и организации, които не развиват дейността си на 
територията на Община Варна. Фирми, туроператори и други неспортни организации се считат за външни. 
2. За всички прояви, организирани от Община Варна, ползването на обектите е безплатно. 
3. Служителите на Община Варна и общински съвет-Варна ползват цени на услуги за граждани с преференциалните цени за 
ученици, студенти и пенсионери, там където е приложимо, срещу представена служебна карта/пропуск или друг удостоверяващ 
документ. 

 
13.10. (отм.) 
13.11. (отм.) 
13.12. (отм.)    
13.13. (отм.)  
13.14. (отм.)      



13.15. (отм.)  
13.16. Цена за заплащане на всеки час разрешена работа след 24:00 часа  

- За заведения за хранене и развлечения 150 лв./час/еднократно за 
срока на разрешението   

- За търговски обекти 50 лв./час/еднократно за 
срока на разрешението   

13.17. Цени за престой в паркингите на Община Варна 

Категория Престой 

ЗОНА 

„Център“ „Широк център“ „Квартали“ „Крайни 
квартали“ 

зона Център - 
приложение № 3, ал. 1 

от НОДТОВ 

зона Широк център - 
приложение № 3, ал. 

2 от НОДТОВ 

Чайка, Левски, Младост, Трошево, 
Възраждане, Победа,  Изгрев 

Владиславово, 
Кайсиева Градина, 

Виница, Галата, Бриз, 
Аспарухово 

Лек 
Автомобил/Джи

п 

престой за всеки 
първи час 2 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 
1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 12 лв. 8 лв. 6 лв. 5 лв. 
престой за един месец 80 лв. 70 лв. 50 лв. 40 лв. 

Микробус 

престой за всеки 
първи час 2 лв. 2 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 
1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 12 лв. 10 лв. 6 лв. 6 лв. 
престой за един месец 90 лв. 80 лв. 60 лв. 50 лв. 

Камион/ 
Автобус 

престой за всеки 
първи час 3 лв. 3 лв. 2 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 
1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 



престой за 24 часа 16 лв. 12 лв. 10 лв. 7 лв. 
престой за един месец 110 лв. 90 лв. 80 лв. 70 лв. 

Мотоциклет 

престой за всеки 
първи час 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за всеки 
започнат час след 

първия 
1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

престой за 24 часа 4 лв. 3 лв. 2 лв. 2 лв. 
престой за един месец 25 лв. 25 лв. 20 лв. 20 лв. 

    
13.17.1. Цената за отговорно пазене на преместен на паркинга на дейност „Репатриране на МПС“ автомобил се заплаща 
в касата на паркинга и е в размер на 1 лев за 1 час престой. 

13.17.2. Цената за кратковременно паркиране в определените зони за кратковременно паркиране е в следните 
интервали: 
до 30 м. – 0,50 лв. 
до 1 ч. – 1 лв. 
до 2 ч. – 2,50 лв. 
до 3 ч. – 3 лв. 
 

   

13.18. (нова, публ. В-к „Черно море“, бр. 26 (5712)/07.02.2018 г., в сила от 11.02.2018 г.)  
Цени за кратковременно паркиране, локално платено паркиране за живущи, локално платено паркиране за 
търговци в „Синя зона“ и платено паркиране тип „Служебен абонамент“ 
13.18.1. Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на час, с вкл. ДДС. 
13.18.2. Цени за локално платено паркиране за живущи в „Синя зона“ - за първи автомобил - 5 лева на месец, с 
вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 
13.18.3. Цени за локално платено паркиране за търговци в „Синя зона“: 
- за зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на Община 
Варна - 150 лева на месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 
- за зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на 
Община Варна  - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 



Чл.13.18.4 Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“: 
 - за зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на Община 
Варна - 350 лева на месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 
  - за зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на 
Община Варна - 300 лева на месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 
- за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата на Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 лева, с вкл. 
ДДС за 12 месеца. 
 
13.19. (отм.) 
 
13.20. Цени на видовете дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни услуги на Общинско предприятие “Дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация“ град Варна 

Вид услуга 
Обикновена -до 72 ч Бърза - до 36 ч Експресна - до 24 ч 

обработена площ цена 
обработена 

площ цена 
обработена 

площ цена 
13.20.1 Дезинфекция - 

обработка против 
микроорганизми 

до 100 кв.м 0.24 лв/ кв.м до 100 кв.м 0.28 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,32   лв/кв.м 
до 1 дка 0.18 лв/ кв.м до 1 дка 0.22 лв/ кв.м до 1 дка 0,26 лв/кв.м 
над 1 дка 0.12 лв/ кв.м над 1 дка 0.16 лв/ кв.м над 1 дка 0,20 лв/кв.м 

              

13.20.2 Дезакаризация - 
обработка против кърлежи 

до 100 кв.м 0.22 лв/ кв.м до 100 кв.м 0.26 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,30 лв/кв.м 
до 5 дка 0.20 лв/ кв.м до 5 дка 0.24 кв.м до 5 дка 0,28 лв/кв.м 
над 5 дка ULV 6 лв/ дка над 5 дка ULV 10 лв/ дка над 5 дка ULV 14 лв/ дка 

              
13.20.3 Дезинсекция - 

имагоцидна обработка 
против комари 

до 100 кв.м 0,18 лв/кв.м до 100 кв.м 0,22 лв/кв.м до 100 кв.м 0,26 лв/кв.м 
до 1 дка 0,14 лв/ кв.м до 1 дка 0,18 лв/ кв.м до 1 дка  0,22 лв/ кв.м 
над 1 дка ULV 3 лв/ дка над 1 дка ULV 4 лв/ дка над 1 дка ULV  5 лв/ дка 

              
13.20.4 Дезинсекция - 

ларвицидна обработка 
до 100 кв.м 0,14 лв/кв.м до 100 кв.м 0,18 лв/кв.м до 100 кв.м 0,22 лв/кв.м 
до 1 дка 0,10 лв/ кв.м до 1 дка 0,14 лв/кв.м до 1 дка  0,18 лв/кв.м 



 
 

 
 

 

против комари над 1 дка  0,6 лв/ дка над 1 дка  0,10 лв/ дка над 1 дка  0,14 лв/ дка 

            
  
 

13.20.5 Дезинсекция - 
обработка против мухи, 

хлебарки, бълхи, мравки, 
оси и др. 

до 100 кв.м 0.30 лв/ кв.м до 100 кв.м 0.32 лв/ кв.м до 100 кв.м 0,36 лв/ кв.м 
до 1 дка 0.28 лв/ кв.м до 1 дка 0.30 лв/ кв.м до 1 дка 0,32 лв/кв.м 

над 1 дка 0.25 лв/ кв.м над 1 дка 0.27 лв/ кв.м над 1 дка 0,29 лв/кв.м 
              

13.20.6 Дезинсекция - 
обработка против бяла 
американска пеперуда - 

дървета 

до 10 бр дървета 
42 лв/ бр. 
дърво до 10 бр дървета 

45 лв/ бр. 
дърво 

до 10 бр 
дървета 

48 лв/ бр. 
дърво 

над 10 бр. дървета 40 лв/дърво 
над 10 бр. 
дървета 43 лв/ дърво 

над 10 бр. 
дървета 46 лв/ дърво 

              

13.20.7 Дезинсекция - 
обработка против 

листоминиращ кестенов 
молец 

до 10 бр дървета 
22 лв/ бр. 
дърво до 10 бр дървета 

25лв/ бр. 
дърво 

до 10 бр 
дървета 

28 лв/ бр. 
дърво 

над 10 бр. дървета 20 лв/дърво 
над 10 бр. 
дървета 23 лв/ дърво 

над 10 бр. 
дървета  26 лв/ дърво 

              

13.20.8 Дератизация - 
обработка против гризачи 

Една отровна точка 
- покрива 

приблизително 30 
кв.м 

0.42 лв. 

Една отровна 
точка - покрива 
приблизително 

30 кв.м 

0.46 лв. 

Една отровна 
точка - 

покрива 
приблизително 

30 кв.м 

 0,49 лв. 

Една шахта 0.80 лв. Една шахта 0.84 лв. Една шахта  0,88 лв. 
              

13.20.9 Определяне на 
кърлежи и други вредни 

членестоноги и консулт по 
отношение на болестите, 

които пренасят. 

Една лабораторна 
проба  8.00 лв. 

Една 
лабораторна 

проба  
10.00 лв. 

Една 
лабораторна 

проба  
12,00 лв. 



 
  

 13.21 Цени за ползване на Рибарско пристанище Варна 
  

13.21.1 

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия: 
Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година 
Ø  Дължината на плавателния съд е до 8 метра 

Годишна 350.00 лв. 
Сезонна /от Май до Септември вкл./ 175.00 лв. 

Дневна  6.00 лв. 
Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
2.00 лв. 

13.21.2 

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия: 
Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година 
Ø  Дължината на плавателния съд е от 8 до 10 метра 

Годишна 990.00 лв. 
Сезонна /от Май до Септември вкл./ 490.00 лв. 

Месечна 100.00 лв. 
Седмична  40.00 лв. 

Дневна  10.00 лв. 
Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
3.50 лв. 

13.21.3 

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия: 
Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година 
Ø  Дължината на плавателния съд е от 10 до 12 метра 

Годишна 1 460.00 лв. 



Сезонна /от Май до Септември вкл./ 730.00 лв. 
Месечна 150.00 лв. 

Седмична  80.00 лв. 
Дневна  20.00 лв. 

Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
5.00 лв. 

13.21.4 

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия: 
Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година 
Ø  Дължината на плавателния съд е от 12 до 18 метра 

Годишна 1 930.00 лв. 
Сезонна /от Май до Септември вкл./ 970.00 лв. 

Месечна 200.00 лв. 
Седмична  120.00 лв. 

Дневна  35.00 лв. 
Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
6.50 лв. 

13.21.5 

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия: 
Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година 
Ø  Дължината на плавателния съд е от 18 до 25 метра 

Годишна 2 160.00 лв. 
Сезонна /от Май до Септември вкл./ 1 200.00 лв. 

Месечна 400.00 лв. 
Седмична  290.00 лв. 

Дневна  90.00 лв. 



Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
8.00 лв. 

13.21.6 

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия: 
Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година 
Ø  Дължината на плавателния съд е над 25 метра 

Годишна 2 630.00 лв. 
Сезонна /от Май до Септември вкл./ 1 500.00 лв. 

Месечна 450.00 лв. 
Седмична  320.00 лв. 

Дневна  100.00 лв. 
Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
9.50 лв. 

13.21.7 

Плавателен съд до 8.0 метра 
Годишна 1 500.00 лв. 
Сезонна 750.00 лв. 
Месечна 180.00 лв. 

Седмична 80.00 лв. 
Дневна 10.00 лв. 

Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
3.50 лв. 

13.21.8 

Плавателен съд от 8 до 10 метра  
Годишна 2 000.00 лв. 
Сезонна 1 000.00 лв. 
Месечна 230.00 лв. 

Седмична 75.00 лв. 



Дневна 15.00 лв. 
Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
5.00 лв. 

13.21.9 

Плавателен съд от 10 до 12 метра  
Годишна 3 050.00 лв. 
Сезонна 1 500.00 лв. 
Месечна 360.00 лв. 

Седмична 115.00 лв. 
Дневна 20.00 лв. 

Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
7.00 лв. 

13.21.10 

Плавателен съд от 12 до 18 метра  
Годишна 4 200.00 лв. 
Сезонна 2 000.00 лв. 
Месечна 490.00 лв. 

Седмична 140.00 лв. 
Дневна 25.00 лв. 

Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
9.00 лв. 

13.21.11 

Плавателен съд от 18 до 25 метра  
Годишна 5 000.00 лв. 
Сезонна 2 490.00 лв. 
Месечна 600.00 лв. 

Седмична 180.00 лв. 
Дневна 30.00 лв. 



Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
11.00 лв. 

13.21.12 

Плавателен съд от 25 до 40 метра  
Годишна 6 400.00 лв. 
Сезонна 3 150.00 лв. 
Месечна 760.00 лв. 

Седмична 220.00 лв. 
Дневна 35.00 лв. 

Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
13.00 лв. 

13.21.13 

Плавателен съд над 40 метра  
Годишна 8 800.00 лв. 
Сезонна 4 350.00 лв. 
Месечна 1 040.00 лв. 

Седмична 310.00 лв. 
Дневна 40.00 лв. 

Седмична тарифа за поддръжка /При ползване на 
корабно място за период по-малък от 7 дни не се 

заплаща цена за  поддръжка/ 
15.00 лв. 

13.21.14 Акваториална тарифа - еднократно за всеки започнат 
линеен метър в размер на 12 лв. с ДДС 12 

13.21.15 
Всеки годишен абонат получава безплатен достъп за 
един лек автомобил, както и безплатно ползване на 
хелинг в две посоки 

да 

  ДРУГИ УСЛУГИ   
1 Месечен наем на открита площ (квадратни метра) 2.00 лв. 



2 Месечен наем на закрита площ (квадратни метра) 3.00 лв. 
3 Хелинг в една посока 20.00 лв. 
4 Хелинг в две посоки 30.00 лв. 

5 Реновиране на кораб на стапели цена на месец 
(квадратни метра) 5.00 лв. 

* Паркирането на територията на пристанището е съгласно т.13.17 от Приложение №2 на 
НОАМТЦУОВ 

* Таксата за битови отпадъци се определя съгласно от Приложение №1 на НОАМТЦУОВ 

* Всеки годишен абонат получава безплатен паркинг за един лек автомобил, както и безплатно ползване 
на хелинг в две посоки 

 

 

 

 

 




