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:
Причините са обявеното от Народното събрание извънредно положение на територията
на Република България действало от 13.03. до 13.05.20020г. С решение на МС № 325/
14.05.2020г. е обявена извънредна епидемиологична обстановка 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 въведени ограничителни мерки за борба с COVID-19, които към
настоящия момент са удължени до края на м. ноември 2020г. Предлага се намалението с
настоящия проект да бъде до края на 2020г., а заплащането на постоянните такси в детските
градини преустановено при изявена неприсъственост до края на периода на извънредно
положение или епидемиологична обстановка в страната.
ІІ. Цели, които се поставят:
Чрез намаляване на част от цените, които събира общината за извършване на дейности и
услуги се цели облекчаване на условията и намаляване на разходите на потребителите на
съответните услуги.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Намаляването до края на 2020г. на определените такси и цени на услуги, определени в
Наредба № 11 но ОС – Несебър ще се отрази отрицателно на приходите, които постъпват в
общинският бюджет. При необходимост ще се извърши актуализация на бюджета на общината
за 2020г.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Предвиденото намаление ще предостави възможност на ползвателите, да могат да
осъществяват дейността си или ще окаже благоприятен ефект върху техните домакинства в
условие на извънредно положение или епидемиологична обстановка.
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.
Предвидените 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.
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