СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА
ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БУРГАС
І. Предложение от ОП „Чистота Еко“
В Параграф 4, т.1 от проекта да се допълни с „Цена на производствен компост„
за опаковка от 10 литра – 3.60 лв. с вкл. ДДС и „Цена на производствен компост„ за
опаковка от 5 литра – 1.80 лв. с вкл. ДДС, като в Раздел VІ Приложение № 6 на ТАРИФА
на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез
общински предприятия, към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, подраздел: „Цена на
произведен компост“, придобива следното съдържание:
Цена на произведен компост

вкл. ДДС

84,00/ тон

Цена на произведен компост

вкл. ДДС

3,60/10литра

Цена на произведен компост

вкл. ДДС

1.80/5литра

Мотивите за това са следните:
Община Бургас в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие,
Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и Сдружение „Управление на отпадъците – регион
Бургас” изпълни проект за: „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Бургас“, финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR5102118-C001/25.08.2011г. Изградената система осигурява екологосъобразно
обезвреждане на цялото количество растителни отпадъци, генерирани на територията на
Регион Бургас и останалите общини от сдружението. В периода на работа се установи,
че освен от фирми постъпват предложения и от много частни лица. Определящи за
формирането на цените на описаните услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО” са
оценка на разходите въз основа на финансово-икономическия анализ. Като общинска
структура ОП „Чистота EKO” цели с дейността си да реализира финансови постъпления
за Община Бургас, информираност, яснота и отчетност което се очаква да рефлектира
положително върху развитието на град Бургас.
В действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени
на услугите на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас е
определена цена на тон произведен компост, но не е определена цена на опаковка с по
малко количество. След актуализиране на извършените разходи по дейности и
направените на база на тях калкулации, като са взети предвид потребностите на
бъдещите потребители и общия икономически климат, цената на опаковка от 10 л. се
изчислява на стойност - 3.60 лева с ДДС, а цената на опаковка 5 л. се изчислява на
стойност - 1.80 лева с ДДС. Тази цена е разработена при спазване изискванията на
съответния проект, съгласно който цените трябва да покриват напълно себестойността
на услугата и разходите по извършването й.
Предложените промени се приемат и са отразени в проекта за промяна на
наредбата.

