На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме
следните:
МОТИВИ
Към проекта за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър
І. Причините които налагат настоящите изменения и допълнение са следните:
1. По § 1, 2 и 3 и 5
Предложенията в § 1 и § 2 от проекта са продиктувани от обстоятелството
следното обстоятелство.
При приемането на новата Наредба № 11 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, при
изготвянето на крайният проект от вносителя след приемане на направените
възражения по обявеният проект е допусната техническа грешка и предлаганите
текстове / независимо , че са били публикувани на портала за обществени консултации
не са отразени в систематичното им място в крайният акт . Този факт към настоящият
момент създава празнота в действащият нормативен акт по отношение на таксите за за
този вид административни услуги, затруднява работата на ОЕСУТ при одобряване на
техническите инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж за
обекти на техническата инфраструктура и при разглеждане на инвестиционни проекти
по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. С настоящия проект за допълнение в тази част се предлага
допълването със съответните такси, които по своя размер са непроменени от
събираните към 31.12.2018г. по реда на отменената Наредба № 11 .
Аналогично, с гореизложеното, в редакцията на чл. 140 от приетата Наредба №
11 е допуснат пропуск в препратка към член 37, ал. 1, т. 1 от същия нормативен акт,
като по този начин липсва възможност за заплащане на съответната такса за ползване
на част от територията на пристанището за извършване на дейност, свързана с
дейността на корабите като местостоянки за изкупуване на риба и други водни
организми на ден.
2. По § 4
От 16.02.2019г се прилага Регламент на ЕС 2016/1191 на Европейският
парламент и на Съвета от 06.07.2016г за насърчаване на свободното движение на
граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални
документи в Европейският съюз и за изменение на Регламент /ЕС/ № 1024/2012г
предоставени ни от Министерство на правосъдието. Регламентът урежда
освобождаване от изискването за легализация или подобна формална процедура
/например апостил/ във връзка с някои официални документи, които са издадени от
органите на държава членка и които трябва да бъдат представяни пред органите на
друга държава членка.
Регламентът ще се прилага за официалните докувменти и техните заверени
копия, чиято цел е да установят един или повече от следните факти: раждане, личцето е
живо, смърт, име, брак, вкл. брачна дееспособност, семейно положение, произход,
осиновяване, местоживеене и/или местопребиваване, гражданство и липса на съдебно
минало, както и за официални документи, чието представяне може да се изиска от
граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, когато
тези граждани искат да гласуват или да се представят като кандидати в избори за ЕП
или общински избори в държавата членка, в която пребивават. Регламенът въвежда към

някои от изброените документи многоезични стандартни удостоверения, които могат
да се приложат дъм официалните документи, за да се избегне необходимостта от
превод.
В тази връзка, следва да се приеме и такса за издаване на този документ, като се
допълни чл. 84 от действащата Наредба № 11 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, с който са
определени такси за извършени услуги по гражданското състояние, като предложената
такса от 10,00 лв и 20,00лв. /според срока за издаване/ е формирана на база разходите за
извършването и /труд – по 1 човекочас, в т.ч. осигуровки за служител от отдели
„ЦАИО“ и „ГРАО“ – общо 12 лв и разходи за хартия и отпечатване – 1 лв на брой/стр/.
Същите размери на такси са утвърдени за издаване на дубликати от удостоверения по
гражданското състояние – за граждански брак, за раждане и др., т.е. размера и
съобразен и с други подобни услуги, извършвани от общината.
3. По § 6 и 7
Въз основа на проведена обществено поръчка Община Несебър е страна по
договор с предмет: “Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени
битови отпадъци, генерирани на територията на община Несебър”.
От 01.12.2018 год. на претоварна станция – гр. Несебър се извършва сепариране
на постъпващите смесени битови отпадъци.
Сепарирането на смесените битови отпадъци, извършвано на претоварна
станция – гр. Несебър, има за цели изпълнението на изискването на чл. 1, ал. 2 от ЗУО,
а именно: повторната употреба, рециклирането и друг вид оползотворяване на
образуваните отпадъци.
Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община Несебър се
извършва от ОП „БКСО” в граници определени със Заповед на Кмета на Община
Несебър издадена на основание чл. 63 от ЗМДТ.
За териториите в които не се извършва сметоизвозване, каквато хипотеза урежда
предлаганите изменения, в съответствие с чл. 19 във вр. с чл. 18, ал. 1, т. 3 от
Наредбата, от лицата притежатели на смесените битови отпадъци следва да покриват
разходите по обезвреждане на генерираните от тях смесени битови отпадъци.
Предлаганите изменения са в съответствие с целите поставени в чл. 14 от ДИРЕКТИВА
2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година
относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, а именно: замърсителят плаща.
За прилагане на новата уредба няма да бъдат необходими средства изразходвани от
бюджета на Община Несебър, тъй като с нея се отстранява именно този пропуск – притежателят
на смесените битови отпадъци да заплаща разходите за тяхното депониране.

Сепарирането на смесените битови отпадъци, извършвано на претоварна
станция – гр. Несебър, има за цели изпълнението на изискването на чл. 1, ал. 2 от ЗУО,
а именно: повторната употреба, рециклирането и друг вид оползотворяване на
образуваните отпадъци.
ІІ. Целите, които се поставят:
Привеждане на подзаконовия нормативен акт към необходимата актуална и
законова рамка.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба :
не са необходими

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Не се очакват различни от досега приетите;
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганото изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър
е в съотвествие с БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО и кореспондира с правото на
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ВНОСИТЕЛ: П
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

