МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
1.Причините, които налагат приемането на изменения и допълнения на
наредбата:
Във връзка с изграждането на покрита лодкостоянка в акваторията, северно от кв.
54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас, финансирано по Оперативна програма
„Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, приоритетни оси: Насърчаване на
устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на
знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, както и
нейната бъдеща експлоатация, се налага да бъдат въведени цени на услуги.
Освен това, предстои да бъде издадено разрешение за ползване и да се изготвят
необходимите документи за промяна на обстоятелства в регистъра на пристанищата на
Република България и Удостоверението за експлоатационна годност на лодкостоянката.
След гореописаните процедури общинската лодкостоянка ще е в състояние да приема
и обслужва плавателни съдове. Именно това налага актуализация на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени и Тарифата към нея, с цел
определяне на цени за услугите, които ще предоставя лодкостоянката.
Капацитетът на лодкостоянката е за общо 54 лодки с дължина от 6 до 12 метра.
Изграждането й ще подобри условията на труд за рибарите в кв. Крайморие, като ще
бъде осигурена тяхната безопасност при извършване на дейността им. По този начин се
създават условия за развитие на непромишлен риболов в региона и съхраняване на
традициите в местния риболов.
2. Целите, които се поставят.
При формирането на цените на описаните услуги, които следва да се
предоставят от лодкостоянката в квартал Крайморие, определяща роля играе пазарната
ситуация към настоящия момент. При формирането им са взети под внимание и цените
на същата услуга, която предлагат останалите пристанища по южното Черноморие от
този ранг, както и цените на услугите, които се предлагат в пристанище „Сарафово“.
Предложените такси са определени в зависимост от дължината на плавателния
съд и от престоя й. Престоят е определен на база – годишна такса, сезонна (включва
периода от месец май до месец септември вкл.), месечна, седмична и дневна. Освен
това е определена такса за годишен абонамент, която включва подмяна на въжета:
фиксиране на кранци; почистване на котвени въжета (цената не включва материали),
като при нея също определящо е големината на плавателния съд.
Тъй като изграждането на лодкостоянка е проект от общ интерес за рибарите и
производителите на аквакултури в региона, е предвидена такса в размер на 200,00 лева
на месец. Таксата ще стимулира развитието и създаването на условия за устойчиво
развитие на рибарството и аквакултурите в региона, като част от общата стратегия,
която ще подпомогне изпълнението на целите на реформираната Обща политика по
рибарство (ОПР) на Европейския съюз.
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Бургас, приета от Общински съвет – Бургас не предполага преки финансови средства,
необходими за прилагане на новата уредба, но услугата е свързана с косвени разходи по
предоставянето й, свързани с издръжката, поддръжката и стопанисването на
лодкостоянката от ОП „Спортни имоти“ при Община Бургас.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
Очакванията от настоящите изменения и допълнения са пряко свързани с
предлагането на иновативна услуга за Община Бургас и в квартал Крайморие.
Лодкостоянката осигурява подобрени условия на труд на местните рибари и осигурява
тяхната безопасност при извършване на дейността им.
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) №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.
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