На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви
предоставяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Несебър, както следва

МОТИВИ
за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински
съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Несебър.
І. Причини, които налагат приемането им:
По РАЗДЕЛ І от проекта:
Община Несебър е територия със силно развит туризъм като качеството и количеството
на услугите, които се предоставят на гражданите от администрацията се повишава
ежегодно. Преди непосредственото настъпване на летния сезон 2020 и в предвид
възможността да бъдат облечени в законова рамка допълнителни такси и цени на
предоставените от Общината услуги се изготвя настоящия проект за изменение и
допълнение на Наредба №11 за разглеждане и гласуване в Общински съвет-Несебър.
По РАЗДЕЛ ІІ от проекта:
С Решение на Народното събрание от 13.03.2020г., обн. в ДВ бр. 22/13.03.2020г.,
бе обявено извънредно положение на територията на Република България с цел
ограничаване разпространението на заразата с COVID-19 и обявената пандемия.
Впоследствие, с Решение на Народното събрание от 03.04.2020 г., обн. в ДВ бр.
33/07.04.2020 г., срокът на извънредното положение бе удължен до 13.05.2020г. За
периода от 14 май 2020г. до 14 юни 2020г., със Заповед № РД-01- 262/14.05.2020г. на
Министъра на здравеопазването за територията на страната се въведе режим на
извънредна епидемична обстановка, през който на практика продължават действието си
приетите по време на извънредното положение ограничителни мерки за борба с
COVID-19. Ограниченията, които се въведоха в икономическия и стопански живот се
отразиха негативно на бизнеса, включително и много съществено в областта на
туризма. Отчитайки, сериозното
предизвикателство пред което е изправен
туристическият бранш с цел стимулиране и подпомагане на търговците, които
извършват дейност главно през летния сезон на територията на общината, се предлагат
50 % намаление на цени на услуги ......................, като по този на
чин се стимулират доприна настоящото цените и таксите за тези дейности са намалени
на половина и ще се прилагат до края на 2020г.
ІІ. Цели, които се поставят:
Чрез намаляване на цените и таксите, които събира общината за разрешения за
извършване на търговски дейности и услуги в областта на туризма се цели облекчаване
на условията за търговците и намаляване на техните разходи. По този начин реално се
подпомага бизнеса и се осигуряват облекчени условия за извършването на основни
видове дейности и услуги.

На територията на Община Несебър през летния сезон функционират два
самостоятелни обекта атракцион „Аквапарк“ и се предлага атракцията „Джип сафари“.
Всеки атракцион „Аквапарк“ разполага с около 20 собствени или наети транспортни
средства за ежедневен многократен превоз на своите клиенти от и до атракциона.
Атракцията „Джип сафари“ се извършва като ежедневно двукратно с около 10 джип
автомобила се превозват туристи от черноморските населени места на общината до
планинските райони. Използва се общинската пътна инфраструктура и в Наредба №11
липсва такса за определяне на маршрути за тези атракционни услуги и такса за всяко
превозно средство на месец, аналогично на чл.45 и чл.108А от Наредбата.
Таксата по чл.111А за първоначално определяне на маршрут в размер от 200 лв.
е определена на база работата на служител на позиция главен експерт „организация по
безопасност на движението“, който след като получи документите от деловодителя, в
рамките на три работни дни следва да обходи със служебен автомобил и провери
състоянието на пътната мрежа, обособяване на спирки, които да не възпрепятстват
утвърдената схема на градски и междуселищен транспорт, съгласуване за съответствие
между разписание на градски и междуселищен транспорт и маршрутно разписание на
атракционните МПС /разход за работна заплата в едно с осигурителните вноски – 150
лв., разходи по административното обслужване, канцеларски разходи и разход за
гориво на служебен автомобил за обход на маршрутите – 50лв./
По отношение на чл.45 нова /2/ - очакваните приходи от събраните суми за
предоставянето на услугата за около 40 МПС-та с атракционна цел „Аквапарк“ и 20
МПС с атракционна цел „Джип сафари“ възлиза приблизително 10800 лв., които да
бъдат изразходени за поддържане на инфраструктурата на общинските пътища, както и
за изработката на индивидуален стикер за всеки автомобил.
В Чл.129 (1) т.6 почасовото ценообразуване е приемливо при наемане на фоайто за
единнодневни събития. Естеството на част от провежданите тук мероприятия /като
изложби/ предполага няколко дневно ползване на фоайето, често и седмично. В този
случай общата цена за услугата е неприемлива и води до отказ. Цената на ден от 200лв
и по 100 лв за всеки следващ ден се формира въз основа разход за ден заплата и
дължими осигуровки на служител от Центъра за култура по организация на събитието и
хигиенист, разходи за необходомото оборудване /стативи, постаменти, релси за
окачване на картини и др./, разходи за отопление или охлаждане на помещението и
разхода на административното обслужване.
Относно Чл.129 (1) нова т.8: В Културен център „Артиум“ – Несебър има помещение
„Салон за книги“, което от въвеждане на обекта в експлоатация не функционира с това
предназначение. Предвид сходната квадратура на помещението с Конферентна зала
/трети етаж/, достъп до товарен асансьор и отделен санитарен възел „Салон за книги“
може да се предоставя за конференции, семинари, курсове и др. събития с културен,
образователен и рекламен характер на цена от 80 лв. на час, а за всеки следващ час по
40 лв. Във връзка с Чл.134, нова т.7: При ползване на сцена на открито Артиум се
предлага услугата ползване на пластмасови столове – 1.00 лв. на стол за
мероприятието. Цената на час за ползване на сцена на открито върху терен публична
общинска собственост, регламентирана в чл.133, ал.5, не включва осигуряване на места
за сядане. Сцената на открито „Артиум“ през 2019г. е ползвана пет пъти, общо 10 часа
и ползвателите проявяват интерес за осигуряване на столове. Стойността на стол
пластмасов /тип градински/ е около 25-50 лв., необходими са двама служители за
подреждането и прибирането на столовете - 1 човекочас е средно 7,50лв, в т.ч.
осигуровки, заетост на служителите – в зависимост от продължителността на
мероприятието.

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТАКСИ:
По чл.65, ал.3 и чл.67, ал.5 Разглеждането и съгласуването на проекти за
изменения поради промяна на инвестиционните намерения след издаване на
разрешение за строеж /независимо изисква ли се комплексен доклад от лицензиран
консултант/ не е свързано с пълния обем работа на експертите от ОбЕСУТ и тези,
които съгласуват проекти по различините части, което следва да резуцира на половина
начислената такса., аналогично на заложения принцип на процентно намаление в чл.67,
ал.3, т.2 „за последващо внасяне на технически проекти с цел допълване на нови
обстоятелства в разрешението за строеж – 50 % от таксите по ал.1.“, също и в чл.66 от
Наредбата
По чл.67, ал.1, т.2 и ал.6 Допусната е техническа грешка при изготвяне на
проекта за нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на общината като за одобряване на инвестиционни проекти от
гл.архитект въз основа на комплексен доклад, изготвен от лицензирана фирма
консултант са пропуснати обектите от техническата инфраструктура – линейни обекти.
За тези обекти по отм. Наредба №11 до края на 2018г. са събирани такси /чл. 75, ал.1,
т.2./ Технически пропуск е в този член да липсва такса за одобряване на инвестиционен
проект за преустройство /чл.75, ал.6 в отм. Наредба №11/
По чл.76 През 2019г. за 64 броя рекламни съоръжения са издадени разрешения
за поставяне, като 14 броя от тях са малки по размер съоръжения - под 2 кв.м., нетрайно
свързани с терена. Документацията за разрешаване поставянето на най-малкия размер
рекламни съоръжения се състои от еднотипни проекти, без конструктивна част и
нейното разглеждане от експертите по реклама отнема по-малък брой човекочасове. От
друга страна рекламодателите отказват заявяване на тази услуга при досегашния размер
на таксата от 50 лв.като финансово неизгодна за тях.
По чл.77 Разпоредбата на отм. Наредба №11 и действащата от януари 2019г.
нова Наредба №11 относно такса за разглеждане от ОбЕСР молби за разполагане на
РИЕ не взема предвид големината на рекламното съоръжение. Обемът на преписката,
времето за разглеждане на преписката от експертния съвет зависи от размера на РИЕ –
колкото по-голямо по площ е съоръжението, толкова по-голям проект и конструкция
изисква за да бъде допуснато да се реализира. През 2019г. ОбЕСР е разгледал 64 броя
преписки, от тях 22 % с площ до 2 кв.м., едва 4% - от 2 до 4 кв. м. и над 4 кв.м. са 74%.
Събраните суми през 2019г. по този член от Наредбата са 6400 лв., не се очаква
изменение в общия размер събрани такси, защото по-ниските приходи от най-малките
РИЕ ще се компенсира с по-големия процент на РИЕ над 4 кв.м.. От друга страна около
25% от преписките не получават положителен резултат от експертния съвет и
процедурата не завършва с издаване на разрешение за поставяне.

.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Намаляването до края на 2020г. на определените таксите за ползване на пазари с цел
търговия с промишлени стоки,,за ползване на тротоари, площади, улични платна с цел
продажба на селско-стопанска продукция, хранителни и промишлени стоки пред
магазини, офиси и домове и цените за издаване на разрешение за извършване на
таксиметров превоз определени в Наредба № 11 но ОС – Несебър ще се отрази на
приходите, които постъпват в общинският бюджет, като при необходимост ще бъде
извършена актуализация на бюджета .
Едновременно с това, приемането на нови такси всъщност облича в законова рамка
тази част от услугите, които общината понастоящем предоставя и очаква да реализира
допълнителни приходи.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Предвиденото намаление с 50 на сто, ще предостави възможност на
ползвателите, да могат да осъществяват дейността си особено през настоящият
труден летен сезон сферата на туризма,
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът за изменение на Наредбата кореспондира и съответства с приетите в
цялата страна мерки и действия от страна на общините в помощ и подкрепа за бизнеса
и икономиката. Предвидините изменения не са в противоречие, напротив, отговарят на
приетите политики и актове на Европейския съюз, насочени към облекчаване
негативните последици за икономиките на отделните държави, вследствие на
пандемията от COVID-19.

