МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
1. Причините, които налагат приемане на нова наредба:
Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Бургас е приета през 2003г. и е
изменяна и допълвана повече от петдесет пъти.
Решението за изработване на изцяло нова Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Бургас е обусловено от извършен одитен ангажимент за даване на увереност от
дирекция „Вътрешен одит“ и резултатите от извършената от общинската
администрация служебна проверка по прилагането на подзаконовия акт и преценката за
съответствието му с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на
нормативни актове и в частност - установените изисквания за кратка, ясна и точна
формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативния акт отпадат
текстове, които се съдържат в закона и се добавят нови такива, регламентиращи
отношения, които не се уредени със закона.
Друга причина е привеждането в съответствие на услугите, предоставяни от
общината с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна
система на държавната администрация. По този начин се постига изпълнение на
изискванията, предвидени в Наредбата за Административния регистър и
хармонизиране с наименованията и съдържанието на услугите, предоставяни от всички
общински администрации в страната, което пък е предпоставка за въвеждане на
електронното управление. След извършен анализ, административните услуги, обявени
от Община Бургас са приведени в съответствие с Регистъра на услугите, чрез
уеднаквяване на наименованията и съдържанието и добавяне, съответно премахване на
услуги, съобразно дейностите извършвани от дирекциите. В резултат на приключилите
процеси на актуализация по дирекции и представени актуални списъци с услуги,
същите са отразени в проекта на наредбата и приложенията към нея.
Съобразно практиката и структурата в община Бургас, са разписани реда и срока
на събиране на таксите и цените на услуги, реда, по който лицата, неползващи услуги
през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от
заплащане на съответната такса, както и реда за освобождаване на отделни категории
лица, изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.
Разписани са критериите и компонентите, които служат за определяне пълния
размер на местните такси и цени на услуги, като посочените в закона, са доразвити и
добавени и други такива, които имат отношение към определянето им.
Проектът предвижда събирането на таксите и цените на услуги да става към
момента на получаване на услугата, тъй като в повечето случаи това е моментът, към
който може да се определи, съответно изчисли обема и стойността им, освен в
случаите, в които закон е предвидено друго. В случаите, когато се отказва предоставяне
на услуга се предвижда заплащане на цена в размер на 10% от стойността на
предоставяната такава, предвид обстоятелството, че както предоставянето на услугата,
така и отказа от това, се предхожда от голяма по обем подготвителна дейност, като
справки, запитвания и т.н., отправяни до други общини, свързано с разходването на
допълнителни финансови средства за издаването им.
Определени са лицата, които извършват услугата или събират таксата. Това са
служители на община Бургас, на които с длъжностни характеристики е вменено
изпълнението на тези задължения, освен в случаите, в които дейността по предоставяне

на услугата е предоставена на трети лица, например концесионери /таксата за гробни
места в гробищен парк на гр. Бургас/, общински предприятия и др.
В сега действащата наредба видовете услуги, за които се заплащат такси, както и
тези, за които е определена цена на услуга или предоставяно право и техният размер са
подробно изброени в 8 /осем/ приложения. В проекта на нова наредба те са
систематизирани в 10 /десет/ приложения. Относно тези от тях, за които се запазва или
променя наименованието, но се запазва съдържанието на услугата и размерът на
таксата/цена на услуга или право, вносителят приема съществуващата досега
аргументация за определяне на техния размер. Изрично в изложението по-долу са
мотивирани някои от таксите, цените на нови услуги, както и на съществуващи услуги,
но с променен размер на таксите/цени на услуги и права.
Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, посочени в
чл.8 от ЗМДТ и цели възстановяване на пълните разходи за извършване на услугата.
Размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на чл.66 от Закона
за местните данъци и такси (ЗМДТ) за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и
сметоизвозване; поддържане на чистота на териториите за обществено
ползване;обезвреждане на отпадъците в депа или други съоръжения.
Разпоредбата на чл. 67 на Закона за местните данъци и такси, установява три
начина за определяне на размера на такса битови отпадъци: в съответствие с
количеството, на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет.
На това основание в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас е предвидено
размерът на таксата да се определя:
- В съответствие с количеството битови отпадъци, когато същото може да бъде
установено – в случая с нежилищните имоти на територията на Община Бургас. В този
случай, съобразно количеството се изчислява тази част от таксата, която включва
разходите за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците в депа
или други съоръжения (първите два компонента на таксата) в лева според вида и броя
на ползваните съдове. Третия компонент – поддържането на чистотата на териториите
за обществено ползване, се изчислява в промил върху данъчната оценка на имота за
граждани или отчетната стойност на активите (земя и сгради) за предприятия.
- Пропорционално в промил (когато количеството не може да бъде установено),
върху основа определена от Общински съвет Бургас. Такава е хипотезата за жилищните
и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия.
Изследвайки възможностите за прилагане на различните способи за определяне
на такса битови отпадъци за жилищните имоти на граждани и предприятия на
територията на Община Бургас, се налага изводът, че изчисляването на таксата,
съобразно количеството на този етап е неприложимо. Преобладаващата част от имотите
са разположени в многоетажни сгради и създаването на условия за установяване на
количеството битови отпадъци генерирани от всеки имот по отделно е свързано със
значителни разходи за цялостна технологична промяна и администриране, както и за
провеждане на ефективен контрол.
С настоящия проект на наредба се предлага през 2017 г. таксата за жилищни и
вилни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми да се определя пропорционално
в промил върху данъчните оценки (за имоти на граждани), съответно отчетните
стойности (за имоти на фирми).
Отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО считано от 01.01.2017 г. се определят в
размер на 47.00 лв. на основание Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци. Размерът е обвързан със Закона за управление на отпадъците

(ЗУО) и тарифата подлежи на ежегодна промяна. ОП „Чистота еко“ начислява и събира
обезпеченията по чл.64, ал.от ЗУО, след което ги трансферира по банкова сметка на
РИОСВ гр. Бургас.
Община Бургас провежда политика за насърчаване на опазването и по-доброто
усвояване на природните ресурси, включително и на водите. Използването на водите и
водните обекти включва водовземане и ползване на воден обект, за което съгласно
чл.50 от Закона за водите се издава разрешително.
С чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите е вменено задължение на кмета на
общината след решение на общинския съвет да издава разрешителни за:
- водовземане от води, включително от язовири и минерални води - публична
общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна
държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване
от общините;
- ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на
разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3.
Разпоредбата на чл.194, ал.1, т.1 и 2 и ал.6 от същия закон, регламентира
заплащането на такси за правото на използване на водите, а именно такса за
водовземане и такса за ползване на воден обект. Размерът, начинът и редът за
изчисляването и заплащането на тези такси се определя с Тарифа за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, на Министерски съвет.
Съгласно чл.195а, ал.2 от Закона за водите, таксите по чл.194, ал.1, т.1 и 2 за
води и водни обекти публична общинска собственост се заплащат по бюджетната
сметка на общината, посочена в разрешителното, с което е предоставено правото за
използване на водите.
ОП „Летен театър, фестивали и концерти“.
През 2015г. към ОП ЛТФК беше присъединен експозиционен център „Флора“. С
решение на Общински съвет бяха оформени условията за ползване на услугите, които
предлага експо центъра.
През годината възникнаха инициативи, свързани с провеждане на
презентационни мероприятия от страна на вносители и производители на цветя, био и
натурални продукти от страна на предприемачи. Оформянето на цветен кът в
експозиционния център допълва следваната зелена идея на сградата и се вписва в
концепцията на всички изложения и събития във „Флора“.
Ето защо е целесъобразно въвеждането на нова услуга, предоставяне на зала №1
с пакетна цена в експозиционен център „Флора“.
Младежки културен център
Услугите, които Младежкият културен център предоставя също се запазват.
Част от предлаганите услуги са идентични, като „участие в школа“, поради което е
целесъобразно да бъдат обединени с едно наименование. По този начин при откриване
на нова школа няма да се налага да бъдат извършвани промени в наредбата.
Общинско радио Бургас
Тази структура, съответно услугите, които предлага са сравнително нови,
поради което е констатирана необходимост от добавяне нови услуги и актуализиране
на цените на досега предлаганите, съобразявайки ги със съществуващия медиен пазар,
спазвайки ангажиментите на Община Бургас като обществен медиен доставчик.
ОП „Общински имоти“
Относно допълването на съществуващия метод за определяне на наемите за
общинските жилища.
В Община Бургас наемателите се настаняват в жилища от фонд „Настаняване
под наем на граждани с установени жилищни нужди”, „Резервен” и „Ведомствен”.

Важно е да се изясни общия статус на отделните групи наематели на общински
жилища:
Във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” се
настаняват лица с ниски доходи, които не притежават жилище, вила или идеални части
от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на
територията на община Бургас и нямат движима и/или недвижима собственост, която
може да бъде източник на допълнителни доходи.
Във фонд „Резервен” се настаняват лица, жилищата на които са станали негодни
за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени
от самосрутване и семейства с остри социални или здравословни проблеми.
Във фонд „Ведомствен” се настаняват ръководни служители от
администрацията на общината, звената на общинска бюджетна издръжка и други
бюджетни учреждения или организации на територията на общината, както и
управители, изпълнителни директори и други ръководни кадри на търговски дружества
и други организации с държавно или общинско участие, а също и
висококвалифицирани техни работници и служители.
Към настоящия момент месечната наемна цена за всички жилища се определя по
един и същ начин, независимо от състоянието на жилищата и фонда им. Наемателите
въпреки различното им материално, здравословно и социално положение заплащат
наем формиран въз основа на едни и същи предпоставки – местонахождение и площ на
жилището.
Общинският жилищен фонд е остарял, поради което нараства необходимостта
от допълнителни средства за ремонти дейности по поддържането му. Целесъобразно е
наемната цена да се определя индивидуално за всяко жилище. Предложението е за
определяне на наем съобразно фонда и състоянието на жилището към момента на
фактическото му предаване на наемателя.
Предлага се наемната цена за жилищата от фонд „Настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди” и фонд „Резервен” да се определя по
формулата:
НЦ = БНЦ х Пл х Кс,
където:
Наемна цена – НЦ
Базисна наемна цена по местонахождението на имота – БНЦ
Площ на жилището - Пл
Коефициент състояние на жилището от 0,2 до 2,0 – Кс
Предлага се наемната цена при отдаване под наем на ведомствени общински
жилища да е по – висока, като при определянето й да се вкл. и допълнителен
коефициент 1,5. В този случай наемът ще се определя по следната формула:
НЦ = БНЦ х Пл х Кс х Квж,
където:
Наемна цена – НЦ
Базисна наемна цена по местонахождението на имота – БНЦ
Площ на жилището – Пл
Коефициент състояние на жилището от 0,2 до 2,0 – Кс
Коефициент ведомствено жилище – 1,5
1.4.2. Относно промяната в наемите на обекти по отменения чл. 120, ал. 4, от
ППЗТСУ /§ 17 от ЗУТ/.
ОП „Общински имоти” събира наемните цени от собствениците на временни
обекти, изградени по реда на отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ /отм./. Същите са с
временен устройствен статут по смисъла на § 17 от ПР на ЗУТ. Съгласно визирания
параграф, с решение на общинския съвет строежи с временен устройствен статут,
изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона

за териториално и селищно устройство върху земя - държавна или общинска
собственост, извън случаите по чл. 195 и 196 от ЗУТ, могат да се запазят до
реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план.
С решение на Общински съвет – Бургас, обективирано в протокол №
22/01.03.2001г., е прието, че законно изградените временни обекти, разрешени по реда
на отм. чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ се запазват до реализиране на строежите, предвидени в
действащите подробни устройствени планове или до промяна на собствеността на
терените.
Базисните наемни цени за ползването на общинска земя, върху която са
разположени обекти с временен устройствен статут по § 17 ПР на ЗУТ, не са
коригирани през последните пет години. Собствениците на временни обекти
осъществяват идентична и/или сходна търговска дейност с тази извършвана в обектите
поставени по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти за търговски
и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на
Община Бургас /НПОТДОДЕГОТОБ/, но заплащат значително по – ниска цена в
сравнение с цената заплащана от титулярите на разрешения по чл. 56 от ЗУТ.
Предлага се минимално увеличение на базисните наемни цени заплащани от
собствениците на временни обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ /§ 17 ЗУТ/ за: I ва зона, II – ра зона, III –та зона и IV –та зона. За зоната вкл. Приморски парк,
ул. „Александровска”, бул. „Богориди”, Гаров площад, площад „Тройката”, площада
пред БОС, не се предвижда увеличение, поради това, че базисната цена за „Супер зона”
няколкократно надвишава цените за останалите зони.
ОП „Транспорт“.
Във връзка с модернизацията и развитието на „Вело Бургас“ е предвидено
пускане в експлоатация на електро-велосипеди и прилежащи към тях електропаркоколонки, изграждане на допълнителни съоръжения за реклама и вело-гаражи,
които да спомогнат за създаване на трайна тенденция за преминаване към алтернативни
форми на транспорт.
Подобренията на системата, актуализиране на софтуер, поддържане на
велопарка, изграждането на нови велостанции, допълнителните паркоколонки към до
момента изградените, изискват средства, които биха могли да се набавят, чрез
изграждане на места за реклама, които ще бъдат с атрактивни форми и ще се вписват
във визията на велостанциите. Рекламните площи ще са с приблизителен размер 8кв.м.,
като формата и точните размери ще зависят, както от конкретното място на всяка от
велостоянките /специфичните особености на терена, разположението на сгради и други
елементи на градското обзавеждане/, така и от конкретните възможности за
осигуряване на необходимата площ за реклама без да се създават условия за възникване
на инциденти и при спазване на изискванията поставяне на такива съоръжения.
До края на тази година „Вело Бургас“ ще отдава под наем и електро-велосипеди.
Електро-велосипеда е на стойност приблизително два пъти по-голяма от стандартния
велосипед, с който разполага Община Бургас. Батерията и електро-механизмът
изискват по специфична поддръжка, като допълнителен разход влиза и електро
зареждането, необходимия софтуер и изграждането на допълните електро
паркоколонки към съществуващите велостанции за правилното експлоатиране на този
вид услуга. Предвид по-високото качество на услугата, чрез предоставяне и на електровелосипеди, включително съпътстващите я по-големи разходи за предоставянето й,
считаме, че цената за ползването на електро-велосипед с велокарта за един час
потребление към настоящия момент е приемливо да бъде в размер на 2 лева. Пакета от
карти тип: Семейство, Ученическа, Пенсионерска няма да ползват преференциални
цени за наемането на електро-велосипед.
Разходите, които се извършват за монтаж, демонтаж и подмяната на рекламните
стикери наранени от ползването на велосипедите, налагат да се промени цената на
реклама върху общински велосипед.

Предоставя се и изцяло нова за града услуга – “Вело гараж“.
Услуги, предоставяни в детски ясли, детски градини и училища.
Запазват се досега съществуващите такси и се предлага въвеждане на такси за
почасово гледане на деца. Основание за това е влизането в сила на новия Закон за
предучилищното и училищното образование и чл. 17 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за
организацията на предучилищното образование, където се регламентира почасовата
организация на учебното време в детската градина.
Предложението за утвърждаване на такси в професионалните гимназии е
изготвено, съгласно Наредба №2/ 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности .
На основание чл.9 ал.1 т.1 от Закона за професионалното образование и
обучение и на основание чл.5 ал.1 т.2 от Наредба №2/13.11.2014 год. всички
професионални гимназии, каквито са ПГСАГ „Кольо Фичето“ и ПГТ “Проф.д-р
А.Златаров“ имат право да извършват валидиране на професионални знания, умения и
компетентности. В изпълнение на чл.5 ал.3 са разработени и включени в Правилника за
дейността на гимназиите Вътрешни правила за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности. Съгласно Глава пета на Наредба № 2/13.11.2014 год. са
разработени калкулации и план–сметки за всяка процедура от валидирането, които са
утвърдени от Директора.
Предложението за актуализация на цените на индивидуалните форми на
обучение и квалификационните курсове в Професионална гимназия по механо
електротехника и електроника е продиктувано от промяната в заплащането за 1 учебен
час над минималната норма задължителна преподавателска работа (лекторски час) на
педагогическия персонал.
Технически услуги.
Актуализирани са наименованията на техническите услуги, като стойностите им
се запазват. Въведените промени касаят цените за издаване на разрешение за отсичане
на дървета и целят адекватност на предлаганата услуга.
Съгласно действащата Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет – Бургас, общинската администрация, чрез Дирекция „Устройство на
територията“ и Дирекция „Строителство“ при Община Бургас предоставят технически
и други административни услуги, предвидени по закон и произтичащи от естеството на
дейността им. За предоставяните до момента услуги, Общински съвет – Бургас е приел
такси и цени, които са включени в съответните приложения към Наредбата.
Предложенията за видове технически услуги и цената за тях се основават на
настоящата икономическата обстановка и адекватност на предлаганите услуги със
сходен вид услуги, както и обхвата на работа и необходимото време за изпълнение по
съответното административно производство.
Нормативни изменения от последните години наложиха актуализация на
терминологията и изменение в наименованието на част от услугите.
При определяне на цените на предлаганите услуги са взети под внимание
следните фактори:
- времето, което е необходимо за проучване на представените документи,
подготовка на становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на
документация във вид на писмо, удостоверение или административен акт по
реда на ЗУТ.
- служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация
- ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна
заплата за обикновените служители и за държавните служители.
- количеството консумативи използвани в процеса на изпълнение на конкретната
задача

В повечето случаи, всяка услуга се разпределя за подготовка и проучване със
съответните указания от отговорния главен специалист, който след подготовка на
изходната документация предлага своето решение на съответния главен експерт или
Началник отдел, който след запознаване с документацията предлага оформяне на
окончателния документ или административен акт. Голяма част от преписките се внасят
за разглеждане от експертни съвети или комисии, назначени със заповеди на Кмета, в
съответствие с конкретен закон. При тази организация на работа документацията
преминава за обработка най малко през двама или трима служителя или през комисии,
в които участват най-малко 5 или повече участника, средно по 3-4 часа за отделна
преписка.
За част от административните актове и решения на комисии, които се изготвят в
съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗСПЗЗ и др. се изискват обявявания по реда
на АПК, изготвяне на допълнителна документация за получаване на съгласувателни
становища от съответните териториални и държавни администрации, които изискват
допълнителен времеви и човешки ресурс, свързан с обработка на множество
документация и използване на голямо количество консумативи.
За изготвянето на всеки документ се влага работно време, което отнесено към
работната заплата на експерти и специалисти надхвърля определената стойност на
услугата. Например предложеният размер на такса за издаване на удостоверение е 50
лева. За обработката на информация и подготвянето на документа съгласно
технологична карта се влагат минимум 5 часа труд от главен специалист и минимум 5
часа труд от главен експерт. Във финансово измерение това се равнява на минимум 52
лева без да се прибавят разходи за техника, софтуер и материали.
При определяне на размера на таксите за услуги са отчетени спецификата на
работа, необходимото време за проучване на налична документация, проверка на място,
изготвяне на документа, както и разходваните материали,средствата за техническо
оборудване и софтуер.
При определяне на размера на таксите за одобряване на проекти като база е
заложена проектната строителна стойност съобразно конкретното предназначение на
строежа. Различните видове строежи изискват изготвянето и одобряването на проектна
документация по части предвидени с Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.
За всеки вид строеж съгласно проучване на пазара и стойностите на строителни
материали, вид на конструкцията и СМР се определят средни пазарни стойности.
Същите официално се публикуват в „Строителен обзор“- издание на Издателство СЕК
на база проучване и резултати от проведени процедури по обществени поръчки.
Строителната стойност на строежа е финансовото измерение на предвидените с проекта
дейности, съгласно проекти по части. Предвид факта, че за различните видове строежи
се одобряват различен обем проектни части /остойностени по средни цени/
стойностите на различните типове строежи са различни.
Определянето на „Проектна строителна стойност“ /ПСС/ става на основание
публикуваните средни годишни цени по цитирания обзор.
При наличие на приложена като неразделна част от проекта подробна
количествено-стойностна сметка, доказваща формирането на цените за строителство на
конкретния строеж, същата се проверява от старши експерт инвестиционно планиране
и таксата за одобряване на проект се изчислява на основание доказаната стойност.
Цените за отсичане на дървета са актуализирани, съобразно пазара и средствата
които общината разходва за извършване на тази услуга.
Услуги свързани с екологията и услуги, предоставяни от ОП „Чистота
ЕКО“.
С решение на Общински съвет – Бургас, ОП „Чистота Еко“ е определено за
оператор на Регионално депо за отпадъци Братово. Там се приемат битовите неопасни
отпадъци от общините в Регион Бургас.

Съществуващите услуги се основават на възможностите, които законите
предоставят на общината. Необходимост от въвеждане на нова услуга възниква във
връзка с все още съществуващия проблем с безстопанствените котки на територията на
града и по-конкретно на територията на промишлени предприятия. Зачестиха искания
от страна на промишлени предприятия в Бургас за улавяне и кастриране на котките,
обитаващи територията на която са разположени техните административни и
производствени сгради. Създаденият екип за улавяне на котки към Приюта за
безстопанствени животни на Община Бургас разполага с необходимия капацитет за
реакция, но е необходимо регламентиране на цена за тази услуга.
Включването на услугата, респективно предлаганата цена на произведен
компост е продиктувано от дейността на ОП „Чистота Еко“, в частност производството
на компост на площадката на Регионално депо Братово. Компостът е с високо качество,
сертифициран и може успешно да се използва за поддържане на зелени площи, както и
за градини и частни стопанства.
По предписания на РИОСВ е необходимо въвеждане на тази услуга за
депониране на утайки и други специфични производствени отпадъци, а Регионално
депо Братово може да приема и такъв вид отпадъци и съответно да предоставя този вид
услуга.
Приемането на утайки би затруднило и оскъпило дейността по пречистване на
инфилтратни води от клетката. Приетите допълнителни количества утайки и други
специфични производствени отпадъци биха ускорили процеса на запълване и
съкратили експлоатационни срок на клетката.
Приемат се и биоразградими отпадъци от фирми на територията на Община
Бургас. Тези отпадъци се раздробяват, смилат и се извършват допълнителни машинни
обработки, вследствие на което се образува готов компост. За обработването на тези
отпадъци са вложени горива, възнаграждение на персонал, изразходена ел.енергия,
отчетена е поддръжката и амортизирането на техниката. Цената на услугата е
определена на база реално направени разходи
Предложението за включване на нова услуга: „Превоз на рециклируеми
материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на
територията на Община Бургас“ е продиктувана от търсенето на такава услуга и
зачестили в последно време запитвания и искания за предоставянето й от страна на ОП
„Чистота Еко“.
Разделно събраните материали ще бъдат с по-добро качество ще се реализират
на пазара при по-добра пазарна цена. Целта на нововъведените услуги е да разшири
обхвата от дейности в полза на домакинствата и фирмите на територията на Община
Бургас. Предоставената цена е съобразена с разходите за обслужване на товарен
автомобил и разходи за възнаграждения на обслужващ персонал.
Промяната в размера на Отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 2017 г. е на
основание Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
Административни услуги.
С допълнение от 2016г. в Закона за етажната собственост е въведена нова
разпоредба на чл. 54а., с която е дадена възможност на сдружение на собствениците за
извършване на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 (проучвателни, проектни, измервателни,
строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция,
преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други
помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните
елементи на сградата) и отказ за осигуряване на достъп от страна на собственик до
притежавания от него самостоятелен обект да поискат кметът на общината или района
или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с
която задължава собственика да осигури необходимия достъп.

Предлаганата услуга е в съответствие с цитираната разпоредба на закона, като за
извършването й е необходимо ангажиране на човешки ресурс във връзка с извършване
на констатации за действителната фактическа обстановка, които следва да бъдат
отразени в протокол. За целта съответните специалисти следва да извършат проверка
на място. Въз основа на констатациите след обобщаване на резултатите, дирекция ПНО
извършва цялостен анализ и изготвя проект на заповед за осигуряване, съответно отказ
за достъп. Целесъобразно е заповедта да бъде издавана от директора на съответния
Център за административни услуги /ЦАУ/, на територията на което попада сградата, по
реда на делегиране на правомощия на кмета на общината.
2. Целите, които се поставят.
Проектът за нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Бургас цели съдържанието на същата да
бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане
на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето
на административни услуги, както и тяхното по-добро систематическо подреждане.
Като продължение на това, проектът на наредба цели актуализация и уеднаквяване на
услугите, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система
на държавната администрация, с обявените от община Бургас административни услуги,
в услуга на гражданите. Също така се внася ясен регламент относно реда и отговорните
лица, които определят и събират съответните такси и цени на услуги и предоставени
права.
ОП „Летен театър, фестивали и концерти“
Пакетната цена на зала в експозиционен център „Флора“ цели откликване на
предизвикателствата, които бизнесът отправя, по-често привличане на производители и
вносители на цветя и био продукти с което се разширяват възможностите на центъра,
съответно увеличаване на приходите от дейността.
Младежки културен център.
Цената на услугата „участие в школа“ е завишена с цел адекватност и
конкурентоспособност спрямо другите формации, сдружения и школи предоставящи
извънкласни форми на обучение и развлечение.
Общинско радио Бургас
С предлаганите промени се цели да бъдат увеличени възможностите за приход
от предлаганите услуги, да бъдат развити рекламните възможности на радиото, да се
популяризира ефирната радиопрограма и радиото да бъде възприето като рекламен
партньор.
ОП „Общински имоти“
Относно допълването на съществуващия метод за определяне на наемите за
общинските жилища.
Цели се осигуряване на възможност за определяне на наемни цени, отразяващи в
максимална степен действителното състояние на общинските жилища и социалното
положение на наемателите.
Относно промяната в наемите на обекти по отменения чл. 120, ал. 4, от ППЗТСУ
/§ 17 от ЗУТ/.
Цели се уеднаквяване на цените с размерите на таксите по чл.56 от ЗУТ, и
повишаване на приходите.
ОП „Транспорт“.
Предложенията целят да велотранспортът в максимална степен да се утвърди
като предпочитан алтернативен начин на придвижване.
Услуги, предоставяни в детски ясли, детски градини и училища.
Въвеждането на такси за почасово гледане на деца в детски градини цели
улесняване на родителите при отглеждането и възпитанието на децата им, с въвеждане
на нови гъвкави форми на организация на учебното време в детските градини.

Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да
улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до
пазара на труда.
Целта на актуализацията на цените на индивидуалните форми на обучение и
квалификационните курсове в Професионална гимназия по механоелектротехника и
електроника е осигуряване на адекватни и качествени услуги за учениците, отговарящи
на съвременните изисквания.
Технически услуги.
Целта на предложенията е да се формулират ясно наименованията и
съдържанието на предоставяните технически услуги в съответствие с действащата
нормативна уредба, както и тяхната стойност, да се оптимизира работата на
съответните общински дирекции, както и да се постигне адекватност и съразмерност на
стойностите на услугите, съобразно вложения ресурс и пазарните цени на сходни
услуги на свободния пазар.
Следва да се отбележи, че всички цени на услуги са разработени при съобразяване
разходваните средства за обезпечаване на предоставянето им, като се цели цените да

покриват себестойността на услугата и разходите по извършването й.
Целта на променените цени за разрешение за отсичане на дървета, е да се приведе в
реално събираем размер.
Услуги, свързани с екологията и услуги, предоставяни от ОП „Чистота
ЕКО“.
Създаденият екип за улавяне на котки към Приюта за безстопанствени животни на
Община Бургас може да реагира на заявки за улавяне те, но тази услуга (аналогично с
предлаганата за безстопанствени кучета) следва да бъде изпълнявана срещу заплащане,
тъй като средствата за издръжка и консумативи на Приюта са чрез общинския бюджет.
Предлагания от ОП „Чистота ЕКО“ компост е с високо качество, сертифициран и може
успешно да се използва за поддържане на зелени площи, както и за градини и частни
стопанства, и за него следва да се заплаща определена цена. Сравнително високата
предлагана цена за депониране на специфични производствени отпадъци е предвид
идеята за рестрикции и ограничение за депониране на производствени отпадъци.
Регионалното депо е изградено основно за обслужване на гражданите от региона и
следва много внимателно да се следи за темповете на запълване на клетката на депото.
Определянето на цена на услугата превоз на рециклируеми материали от малки
търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на
Община Бургас, има за цел насърчаване на различните юридически субекти да
изпълняват по-стриктно задълженията си по Закона за управление на отпадъците за
разделно събиране на потоци отпадъци – хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали.
Административни услуги.
С оглед необходимостта от наличието на специални познания в областта на
строителството, лицата които следва да извършват дейностите по набиране на
необходимата информация за издаването на акта, както и тези по извършване на
проверка и обследване на моментното състояние на обекта/тите, относно тяхната
завършеност и наличието или не на необходимост от извършване на определени
довършителни СМР от лицата собственици на обекти в сградата в режим на етажна
собственост, непредоставящи достъп до тези обекти са дейности изискващи финансов,
времеви и човешки ресурс и практически не съществува алтернативен метод за
заместване или извършване на тази дейност по друг начин или с други средства, което
обуславя изискването за заплащане на услугата, възлизащо на 100 лева за издаването на
този акт, обхващащо дейността и труда на различни служители с висока квалификация
в различни дирекции – правна, строителство, ЦАУ.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други

средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на сега действащата наредба, т.е.
не се предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс.
Предлаганите промени в размерите на някой такси и цени на услуги в Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас не предполагат
пряката реализацията на средства. А в случаите, когато има намаление на цени на
услуги, разходите са за сметка на предоставящите ги културни и образователни
институции, които работят в обществен интерес.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
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 Бургас, а от друга, ще осигури и по-ефективно
изпълнение на приходната част на общинския бюджет.
ОП „Летен театър, фестивали и концерти“
Очакванията от новата Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас са свързани както с
реализацията на финансови постъпления за ОП “ЛТФК”, като достъпността и
разнообразието на услуги ще увеличи значително интереса на чуждестранни и местни
посетители и ползватели, чрез цялостно повишаване на интереса към град Бургас като
център за бизнес и културна дейност в региона.
Младежки културен център.
Очаква се същесвуващите услуги, както и новите промени да продължат да
повишават интереса към предлаганите извънкласни форми на обучение, и чрез това до
подобряване образователното и културно ниво на младежите.
Общинско радио Бургас.
Очакванията от новата Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Бургас са свързани както с
реализацията на финансови постъпления от Общинско радио Бургас, така и с
подпомагане изграждането на положителен имидж сред съществуващата медийна среда
в град Бургас. Предполага се, че разнообразието на предлаганите услуги ще повиши
интереса на слушателите и на рекламодателите.
ОП „Общински имоти“
Относно допълването на съществуващия метод за определяне на наемите за
общинските жилища.
Промените ще доведат до увеличаване на приходите от наем. Това значително
ще подобри качеството на предлаганата социална услуга осъществявана по отношение
на гражданите нуждаещи се от общински жилища.
Относно промяната в наемите на обекти по отменения чл. 120, ал. 4, от ППЗТСУ
/§ 17 от ЗУТ/.
Увеличението на наемните цени ще доведе до увеличение на приходите,
съответно ще се покрият разходите по поддържането на сградния фонд.
ОП „Транспорт“.
До настоящия момент „Вело Бургас“ е изградило 14 велостанции, разположени в
ключови за града райони. Спрямо предходни години велосипедистите в града са се
увеличили с над 5%. Този ръст се дължи на въведената система за отдаване на
велосипеди под наем, поради което услугата ще се предоставя, като се усъвършенства
чрез промени, които ще повишат нейното качество.
Предоставения “Вело гараж“, ще бъде под постоянно видео-наблюдение и ще
осигури надеждност на ползвателите му.
Услуги, предоставяни в детски ясли, детски градини и училища.
Въведените до този момент услуги, както и предлаганите промени ще дадат

възможност за процедури и практики за почасово отглеждане на деца в общинските
детски градини на територията на община Бургас и синхронизиране на образователните
политики на общинско ниво с действащото законодателство на Република България в
областта на образованието.
С новите услуги, предоставяни от училищата ще се улесни достъпа до обучение
за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на труда на лица,
които са придобили неформални знания и умения по вид професия или част от
професията. Актуализацията на цените на индивидуалните форми на обучение и
квалификационните курсове в Професионална гимназия по механоелектротехника и
електроника ще създаде по-добри условия за провеждането на курсовете и ще доведе
до синхронизиране между ЗМДТ и новата нормативна уредба в системата на
образованието.
Технически услуги.
Очакванията от настоящите предложения и изменения на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас са свързани с по-добра организация на работата на общинската
администрация в Дирекциите „Устройство на територията“ и „Строителство“, ясна
формулировка на предоставяните услуги, достъпност и подобряване качеството на
предоставяните услуги.
Услуги свързани с екологията и услуги, предоставяни от ОП „Чистота
ЕКО“.
Определените цени на услуги от една страна ще се повишат тяхното качество,
чрез което ще се постигне по-висока конкурентоспособност на предприятието и
същевременно намаляване на вредното въздействие от образуването на отпадъци.
Административни услуги.
Съществуващите административни услуги в пълна степен почиват на закона и
доколкото по-голяма част от тях са свързани с лични, семейни и наследствени
отношения, отговарят на исканията на гражданите за уреждане на техни
взаимоотношения.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, е с правно основание чл. 21,
ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
9 вр. с чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси, както и чл. 76, ал. 3 и чл. 79
от Административнопроцесуалния кодекс.
Проектът е съобразен с европейското законодателство - Регламент (ЕО)
№1082/2006 г. на Европейския парламент, Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от
27.11.2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни
решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (Регламента),
Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско
състояние, Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и
Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на
националното и местно законодателство.

