Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Несебър
/ съгл. изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/
І. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на Наредба:
През 20218г. общинска администрация изготви и публикува на портала за обществени
консултации, поддържан от Министерски съвет, в изпълнение изискването на чл.26, ал.4,
предложение второ от Закона за нормативните актове проект на нова Наредба №11 11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Несебър, наричана за краткост по долу Наредба № 11 за обществено обсъждане
с дата на откриване 28.08.2018г. и дата на приключване 11.09.2018г. В този проект на
нова Наредба №11, ползването на общински терени за разполагане на маси, столове,
витрини пред обекти за обществено хранене; павилиони, маси, сергии и други за
продажба на хранителни стоки, цигари и алкохол и павилиони с цел продажба на
промишлени стоки е регламентирано в глава Втора „Местни такси“, раздел II „Такси за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна и терени с
друго предназначение“, съответно в чл. 35, чл. 37 и чл. 38. В същият раздел, преди
цитираните членове уреждащи размер на таксата която се заплаща в чл. 28 ал.7 има
обща хипотеза според която : „Размерът на таксите по този раздел важи за
активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периода от 1 юли до 31
август на съответната година. През останалият период работещите обекти
заплащат 55% от размера на съответната такса за кв.м., а неработещите през
същия период 2%“. Такъв е бил и размер на таксата, респ. и предвидените намаления
за неактивен сезон при ползването на общинските терени без търг или конкурс за
разполагане на преместваеми обекти на градското обзавеждане и до 31.12.2018г.,
съгласно Раздел ІІ Наредба № 11 от предходната Наредба, приета през 2009г.и
действаща до приемането на новата Наредба.
След провеждане на
обществено обсъждане на
публикувания проект и
разглеждането и между общинска администрация и постоянните комисии на общинският
съвет и проведените работни срещи с ръководителите на структурните звена в общината,
които събират такси и цени на услуги по Наредбата, поради съществено изменение в
първоначално публикуваният проект бе изготвен и публикуван втори проект на нова
Наредба №11 на Портала за обществени консултации с дата на откриване на 9.11.2018 г.дата на приключване 9.12.2021г. Изменението във втория проект на Наредба №11, в
резултат на проучване на данъчна практика, ползването на общински терени за
разполагане на маси, столове, витрини пред обекти за обществено хранене;
павилиони, маси, сергии и други за продажба на хранителни стоки, цигари и алкохол и
павилиони с цел продажба на промишлени стоки вече е регламентирано в глава Трета
„Цени на услуги и права, предоставяни от Община Несебър на физически и юридически
лица“, съответно членове 125-128, като размерът на цената на услугата не е променен
спрямо първия проект, като е предвидено начисляването на ДДС от 20%. Мотив за тази

съществена промяната е, че преместваеми обекти по реда на ЗУТ могат да се поставят в
поземлени имоти собственост на държавата, общината, физически или юридически лица.
Във всички случаи, за да се разположи преместваем обект, ползвателят е длъжен да
заплати съответно възнаграждение на собственика на имота. Така нареченото
„Тротоарното право“ за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ е поставено
под разрешителен режим, като цената за ползване, се определя в съответната общинска
наредба за местните данъци и такси и е облагаема доставка, по смисъла на чл. 45, ал. 5 от
ЗДДС /разгледани бяха наредби на други общини Варна, Перущица и др./ При
формалното оформяне на втория вариант на проект за нова Наредба е допусната
техническа грешка, а именно: когато съответните разпоредби са пренесени в раздела с
цени на услуги и права се пропуска да бъде пренесена и общата норма относно
определената цена, с която да бъде направено уточнение, че предложените цени важат
„за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периода от 1 юли
до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти
заплащат 55% от размера на съответната такса за кв.м., а неработещите през
същия период 2%“.
С решение № 918, обективирано в протокол № 33/18.12.2018 г. (в сила от
01.01.2019г.) общинският съвет е приел вторият проект на Наредба № 11 с описаният по
горе пропуск, в резултат на допусната техническа грешка при формалното оформяне на
проекта, респ. крайният акт, който се приема. Грешката е отстранена с последващо
изменение на Наредбата, прието с решение № 162, протокол 7/23.06.2020 г. на ОбС –
Несебър, с което изменение се създава нов чл.128А, уреждащ тези обществени
отношения, но без да бъде уреден въпросът с размера на цената на предоставеното право
на ползване периода 01.01.2019 г. – 23.06.2020 г., т.е. същата „де юре“ е била дължима
в пълен размер от ползвателите /без
разграниченията за неактивен и неактивен
туристически сезон/,
но „де факто“ предвид обстоятелството, че волята на
общинската
администрация и общинските съветници никога не е била да бъде
променян начина на действащия до този момент размер на заплащане за предоставената
такса респ. услуга
за ползването на общински терени без търг или конкурс за
разполагане на преместваеми съоръжения, съгласно одобрените схеми и същите са били
събиране в пълен размер за месеците юли и август и в намален размер за месеците,
извън активния туристически сезон.
С предлагания проект за изменение на Наредбата се предлага да бъде
отстранена допусната формална техническа грешка, несъответстваща на волята на
общинския съвет и разпоредбите да бъдат приведени в съответствие с волята на
вносителя на първоначалния проект.
ІІ. Цели, които се поставят: Въвеждане на текстове, относими за дължимия
размер на цената ва услугите по чл.125 и чл.128 в съответствие с първоначалната воля
на вносителя, като по този начин ще бъде избегнато образуването на производства по
събиране на пълният размер на цената на предоставената услуга от ползвателите за минал
период и ще се създаде правна рамка за финансовото отчитане на цените на услуги по
чл.125 - 128, за периода 01.01.2019г. до 23.06.2020г.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението на
наредбата, не са необходими и изменението на Наредбата няма да доведе до
допълнителни разходи за общинския бюджет.
IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива. Създаване на правна рамка за преодоляване на неблагоприятните последиците,
които биха настъпили за финансовата отчетност на общината в следствие допусната
формална техническа грешка, водеща до приемане на текстове несъответстващи на волята
на общинските съветници, относно размера на цената на предоставяните услуги уредени в
чл. 125 – до чл.128 по време на активния летен сезон и през останалия период на
календарната година за периода 01.01.2019 г. до 23.06.2020 г.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: С предлагания
проект не се въвеждат норми от правото на европейският съюз, поради което не е
необходимо да бъде изследван и правен анализ в тази посока. Изработеният проект е в
съответствие със ЗНА, ЗМДТ и ЗМСМА, които от своя страна са в съответствие с
европейското законодателство, а приемането им е от изключителната компетентност на
общински съвет .
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