МОТИВИ
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цените на
услугите на територията на община Ямбол
Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове
1. Причини, които налагат предлаганите изменения и допълнения, и
целите, които се поставят с тях.
В чл. 6, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ са регламентирани
видовете местни такси, които общините могат да събират. В правомощията на
общински съвет е да определи размера на таксите, като се спазят определените в
чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципи – възстановяване на пълните разходи на общината по
предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите
услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост
при определяне и заплащане на местните такси.
Община Ямбол предоставя и различни услуги и права, като съгласно чл.6,
ал.2 от ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на
тези по чл.6 ал. 1 от ЗМДТ, общинският съвет определя цена.
За всички промени в размера на таксите и цените на предоставяни услуги е
направена финансова обосновка, която се базира на реалните разходи на Общината
за предоставянето на конкретната услуга, съгласно методика за определяне на
разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност и разходването им. Предложените видове такси и цени на услуги са
съобразени с действащото законодателство и произтичат от естеството на работа на
всяка една дирекция, отдел и сектор в Община Ямбол и всички второстепенни
разпоредители.
С настоящият проект се предвиждат следните промени:
С решение по точка пета на четвъртото заседание на общински съвет – Ямбол,
проведено на 30 декември 2019г., Общинско предприятие „Платени зони за
паркиране" е преобразувано чрез сливане с Общинско предприятие „Общински
пазари" в Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари"
към Община Ямбол - бюджетна издръжка. Със същото решение Общинско
предприятие „Паркове и зони за отдих" е преобразувано чрез сливане с Общинско
предприятие „Спортни имоти" в Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и
спорт" към Община Ямбол - бюджетна издръжка. В тази връзка навсякъде в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на
услугите на територията на община Ямбол вместо Общинско предприятие „Платени
зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари“ следва да се
запише Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и
съответно вместо Общинско предприятие „Спортни имоти" - Общинско предприятие
„Паркове и зони за отдих и спорт" към Община Ямбол.
В чл.19, ал.1 е предвидена промяна в обхвата на Първа търговска зона –
съгласно схема Приложение №1.
В чл.21, ал.1 се предвиждат промени в таксите за поставяне на преместваеми
обекти/съоръжения за търговска или други дейности на открито, за поставяне на
преместваеми обекти и съоръжения /павилиони, каравани и други/ за търговска
дейност, услуги и с друго предназначение на закрито и за рекламна,
информационна, агитационна дейност и/или поставяне на рекламно-информационни
и/или агитационни елементи на обществени места.
С настоящия проект на наредба се предвижда и промяна на таксите за
ползване на детски градини, посочени в таблицата в чл. 25, ал. 1 от Раздел III
„Такси за ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, специализирани

институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги“,
поради следните обстоятелства:
През периода 2014-2019 година, таксите за ползване на детска градина не са
променяни. През 2019 г., по данни на НСИ цените на хранителните продукти, вода,
електроенергия, газ и други горива отчитат ръст, както следва:
За периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.:
Среден ръст на инфлацията за хранителни продукти– 5.9 %
 Хляб и зърнени изделия – 3.4 %
 Месо и месни продукти – 13.3 %
 Риба и други морски храни – 3.8 %
 Мляко, млечни продукти и яйца – 2.2 %
 Плодове – 18.8 %
 Зеленчуци – 2.6 %
 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия – 4 %
Среден ръст на инфлацията за вода, електроенергия, газ и други
горива– 2.5 %
 Водоснабдяване – 5.4 %
 Електроенергия – 2.9 %
На основание чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование, родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които
не се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно
образование – само такси за дейности по хранене.
Предвид това предлагаме
таксата, която ще заплащат родителите на всяко едно дете, посещаващо детска
градина да бъде увеличена. Новият размер на таксата е формиран на база
средномесечния оклад за храна от 2.30 лв. на ден по средномесечния брой работни
дни за година. Съобразно присъствените дни на детето през месеца ще бъде
изчислена пропорционално месечната такса, която родителят ще дължи.
Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст
от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и
детските кухни определят и изискват нормите за здравословното хранене на децата.
Това налага:
- в детските заведения, в които престоят на децата е целодневен, хранителният
режим да бъде четирикратен и да включва сутрешна закуска, обяд и две
подкрепителни закуски - преди и след обяд. Съгласно „Сборник рецепти и
ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ и „Сборник
рецепти с наръчник за хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст“, да осигуряваме
75 % ± 5% от дневния калориен прием;
- във всички възрастови групи да се постигне 75 % ± 5% дневен калориен
прием, чрез съчетаване на групи храни в необходимите грамажи при
средномесечен оклад от 2.30 лв.
- детските заведения са задължени да изпълняват изискванията на
горепосочените наредби.
Останалите разходи по издръжката на децата е изцяло обезпечена от
бюджета на общината. Тя включва разходи за вода, електроенергия, газ и други
горива /разходи за отопление, осветление, хигиенизиране/; поддръжка на
материалната база – интериорно обзавеждане, поддържане на дворно пространство
и съоръжения; осигуряване на игрови и образователни материали и пособия;
абонаментно поддържане – техника, охрана, разходи по здравословни и безопасни
условия на възпитание, обучение и труд.
В чл.33 са направени изменения, продиктувани от следните обстоятелства:
С влезлите в сила през 2012 г. Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 г за
издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението / в сила от
16.08.2012 г./ и Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на
Единната система за гражданска регистрация /в сила от 08.06.2012 г/ съществено се
променя начина на издаване на удостоверителните документи от регистрите.
Променената технология на работа /чл. 8 от Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

/изисква служебно набиране на информация от различни населени места, съдебни
органи и други институции, което води до повишаване на разходите на
администрацията за пощенски услуги, мобилни и стационарни телефонни разговори,
получаване и изпращане на документи по факс, електронна поща, ползване на
интернет, поддържане и модернизиране на стари архиви. Въведени са и
задължителни срокове за издаването на услугите, което налага използването на
бързи и експресни пощенски услуги.
Най-съществени са разходите при издаване на удостоверение за съпруг/а и
родствени връзки за лица родени през миналия век или техни близки. Причината е в
във въведеното изискване в удостоверението да се изписват всички живи и
починали роднини, независимо от последния постоянен адрес /жителство/, което на
практика задължава администрацията за всеки починал с адрес друго населено
място да се изиска официално информация във вид на удостоверение, с подпис и
печат за да бъдат пренесени данните в издаваното от общината удостоверение.
Съгласно чл. 15, ал.4 от Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. данните се изискват
служебно, от което следва установяване /много често по телефон/ къде се
съхраняват данните, кореспонденция до няколко населени места, изпращане на
напомнителни писма или изискване на пропуснати или некоректно подадени данни.
Предимството за гражданите е, че с едно издадено удостоверение ще доказват
всички роднински връзки.
За 2019 г. са издадени над 1800 удостоверения и за повечето от тях са
установявани данни по служебен ред.
Задължение на администрацията преди издаването на документа да извърши
пълна проверка на записа и за липсващи, непълни или некоректни данни за изиска
удостоверителен документ и попълни записа, за което се изиска посочената по- горе
кореспонденция и налагащите се разходи.
Във връзка със зачестилите искания от гражданите да получат родословно
дърво е необходимо да бъде въведена такса за издаване на родословно дърво тъй
като към момента тази услуга се таксува като „друг вид документ“ с цена 5 лева. С
цел набавяне на информация за роднините на подателя е необходимо извършване
на множество справки по стари семейни регистри за лица починали през миналия
век, кореспонденция с други населени места за служебно набавяне на информация,
множество телефонни разговори с колеги и близки на починалите. Поради
изложените обстоятелства се предлага увеличаване размера на таксата и срок на
изпълнение на услугата от 30 работни дни.
С настоящия проект на наредба се предлага да се въведе минимална такса от
10.00 лева за сключване на граждански бракове през работно време в сградата на
община Ямбол. Към момента таксите за сключване на граждански брак през
седмицата, в празнични и почивни дни в ритуална зала или изнесени ритуали се
събира от ОП „Комунални и обредни дейности“. За 2019 г. са сключени 360 брака,
като голяма част от тях са сключени в сградата на община Ямбол, за което не са
събрани никакви такси. За съставянето на гражданския брак е необходима обстойна
проверка на данните и при необходимост допълване на записите, проверка на
декларираните от лицата данни, проверка на данни на свидетелите, което отнема
време и е свързано с провеждане на телефонни разговори.
Извършва се частична промяна в размера на таксите и сроковете за
изпълнение на административните услуги по Закона за местните данъци и такси,
регламентирани в чл.34, ал.1 от Наредбата. Променените размери на таксите
покриват направените разходи от страна на общината при спазване на следните
принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси.

В чл.38 се създават ал.2 и ал.3 и се предвижда за извършваните
разпоредителни действия с имоти общинска собственост да се събира такса в размер
на 1.5 % от стойността на сделката, но не по малко от 50.00 лв. При определяне
данъчната основа по предходната алинея се взема предвид пазарната цена на
имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се
учредява; пазарната цена на имота с по-висока данъчна основа при замяна;
пазарната цена на реалния дял, който придобиват лицата при делба.
За промените в чл.22, чл.23, чл.45, чл.46, чл.47, чл.49 и чл.52 са изготвени
мотивирани предложения от ръководителите на съответни звена, в съответствие с
методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност и разходването им.
2. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите
на територията на община Ямбол.
Прилагането на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, няма да е свързано с
изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както
и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.
С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква наличие на ясни
правила за предоставяне на услугите и събиране на таксите, което да улесни от една
страна гражданите на община Ямбол, а от друга, ще осигури и по-ефективно
изпълнение на приходната част на общинския бюджет.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и права на територията на община Ямбол е
подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на
Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за
местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази
материя, предвид съответствието на проекта на Наредбата с основния нормативен
акт (ЗМДТ) и други закони, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на
цени и такси на услуги и права, предоставяни от Община Ямбол, както и тяхното
образуване.

