На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по
настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
(приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и
доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4,
Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол
№41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.;
по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение
№248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и
т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол
№60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019
г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от
Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от
Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.. Предложенията
могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр.
Бургас, ул „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg.
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 (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,
Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по
т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол
№36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018
г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1,
Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен
съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1,
Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол
№61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол
№7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020
г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.;
по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.)

1. Причини, в т.ч. разчети за разходи и финансови обосновки, които налагат
предлаганите изменения и допълнения; цели, които се поставят с предлаганите
промени и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
1.1. Предложения за изменение и допълнение на Глава втора „Местни такси“, Раздел
III „Такси за детски ясли, детски градини, ученически общежития, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги“.
1.1.1 Изменение на заплащането на такса за услугите в системата на
„Домашен социален патронаж“.
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Според сега действащите текстове на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас в чл.25/1/ „Лицата ,
ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж дължат месечна такса,
съответстваща на реалната издръжка на едно лице;/2/Реалната издръжка на едно лице
включва месечните разходи за храна, постелъчен инвентар и облеко, перилни и хигиенни
материали, гориво за разнасяне на храна по домовете, както и съответната част от общите
разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с
изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и
юридически лица.“
В тази редакция не са включени разходите за персонала, обслужващ доставката на
храна - инструктор хранене, шофьори, разносвачи, както и разходите по амортизация на
коли, застраховки коли и персонал. В настоящия момент таксата за потребител за месец е
100-110 лв. в зависимост от хранодните на месеца при пълет отклад/обяд, вечеря и хляб/,
шест дни в седмицата. При калкулация и на горепосочените разходи реалната издръжка на
един потребител е 175 лв. месечно.
Голяма част от потребителите не могат да си позволят да плащат реалната издръжка,
но има такива с по-високи пенсии, които ще успяват да плащат реалната стойност на
таксата.
Същевременно се отчита ежедневно увеличаващ се брой заявления за предоставяне на
хранене от Домашен социален патронаж и се достига до невъзможността да бъде
предоставена социалната услуга, поради запълнения капацитет от 850 потребители.
Подобрението в качеството на храната, предоставяна от ДСП, както и социалната изолация,
в която бяха поставени възрастните хора и лицата с увреждания след въведеното
извънредно положение през март и пандемичната обстановка в последствие доведоха до
голям интерес към услугата Домашен социален патронаж. Бюджетът на социалната услуга
е недостатъчен да поеме всички желаещи над гласувания капацитет от 850 лица. В
настоящия момент бюджетът на ДСП е близо 2 098 014лв., като от платени такси в
общинския бюджет влизат близо 1 млн. лв.годишно. С увеличение на таксите на лица с
пенсии над 500 лв. ще се увеличи приходът към общинския бюджет с близо 168 000 лв.
годишно/200 лица с пенсии над 500 лв. х 70 лв. повече от настоящата такса, т.н.плащат
реалната издръжка, за една година/. С увеличаване прихода на финансови средства към
бюджета на Община Бургас ще се даде възможност за увеличаване на капацитета на
социалната услуга, предвид това, че в настоящия момент близо 120 човека чакат за
включване в нея.
Предвид изложеното се предлага в Наредбата да се определи финансов праг, според
който се определя стойността на таксата за месеца. Например: при пенсия над 500 лв.,
потребителят заплаща реалната такса хранене на месеца стойност 175лв. и съответно под
500 лв. потребителската такса да е при досегашния разчет. Така ще се завиши приходът от
такси на Домашен социален патронаж към общинския бюджет, както и ще се постигне повисока степен на социална подкрепа и подпомагане, тъй като услугата ще достигне до поголям кръг социално неравнопоставени лица.
1.1.2 Предложение за промени в преференциите за ползване на детска
кухня.
Текстовете на Наредбата регламенитращи освобождаването от заплащане на такси за
детски ясли и детски градини и от такси за детска кухня засягат близък краг ползватели на
услуги. При сегашната си редакция са с различен обхват – при таксите за детски ясли и
детски градини – за родители със 70% и над 70% намалена работоспособност с решение на
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ТЕЛК/НЕЛК, а при таксите за детска кухня – за родители с намалена работоспособност над
71 %, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/. За уеднаквяване на текстовете и
постигане по-висока социална ефективност се предлага възприемане на редакцията за
освобождаването от таксите за детски ясли и детски градини и за таксите за детска кухня.
1.2. Предложение за изменения и допълнения на Глава втора „Местни такси“,
Раздел V „Такса за административни услуги“ и в Приложение 3 Тарифа на местни такси
по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас, в Раздел IV
„Административни услуги“:
1.2.1. Предложение за промени в услугите, предоставяни от Дирекция
„Гражданска регистрация на населението“.
При уеднаквяването на наименованията на административните услуги, съгласно
Интегрираната информационна система на държавната администрация, са допуснати
технически несъответствия – не са изписани точно някой детайлни разграничения във
видове услуги, а при други поради заличаване на някой видове услуги не са нанесени
правилните стойности.
1.2.2. Предложение за допълнение с услуги, предоставяни от Дирекция
„Икономика и стопански дейности“.
Във връзка с промените на Закона за автомобилните превози (ЗАП), влизащи в
сила от 01.01.2021г., съгласно чл.12 ал.2, удостоверенията за регистрация за извършване на
таксиметров превоз се издават от кметовете на общините по адрес на управление на
търговците и чл.12 ал.14, с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на
удостоверението за регистрация и за вписване на промени, е необходимо да се приемат
допълнения на НОАМТЦУТОБ.
Размерът на таксите, е съобразен с разходите по предоставяне на
административната услуга, като се предлага да се запази досега действащия размер,
определен в чл. 100 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
1.3. Предложение за изменения в Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права
по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в
Раздел ІV ОП „Транспорт“.
Причините налагащи промените са няколко. Включването на определени терени
в обхвата на Синя зона води до отпадане на паркингите като обекти, и поради това следва
заличаването на Паркинг „Интерхотел България“ и Паркинг „Фрегата“.
Предлаганата актуализация на цените на закритите паркинги произтича от
направен анализ на разходите за поддръжка на обектите. В последните години се вложиха
допълнителни средства в изграждането на автоматизирани паркинг системи, в
осигуряването на видеонаблюдение и строителни ремонти на паркингите, повишена е и
минималната работна заплата за страната. Натрупването на тези увеличени разходи,
повишават цялостната издръжка на паркингите. Необходима е и оптимизация на работата
на паркинг „Ген.Гурко“, за да се осигурят по-голям брой места за почасово паркиране.
С актуализацията на цените на закритите паркинги се цели поддържане на
необходимото ниво качеството на предоставяната услага по паркиране в градска среда. С
промените на цените на абонамента за паркинг „Ген. Гурко“ се очаква пренасочване на
клиентите към почасово паркиране, тъй като локацията му е на централно място, граничещ
със Синя и Зелена зони, в близост до лечебни заведения и е предпочитан за кратковременно
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паркиране. Осигуряването на свободни места ще оптимизира трафика и паркирането в
района и ще отговори на повишения интерес на гражданите към предоставянето на нова
услуга – седмичен абонамент за леки автомобили.
С приемане на предложените промени в цените ще се запази нивото на
предоставяните услуги и ще се осигури финансов ресурс за покриване на разходите
свързани с цялостното обслужване, а конкретно за паркинг „Ген.Гурко“ ще се установи поефективна организация на паркирането и по този начин ще се използва максимално
капацитета на обекта.
Цените за преместване на МПС по чл.171 т.5, б.“Б“ от ЗДвП досега са действали
въз основа на приемането им с Решение на Общински съвет – Бургас Протокол № 6 от
28.01.2020г. Доколкото с тях се покриват разходи по дейност, осъществявана от Община
Бургас, то тяхното нормативно и систематично място е в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
Не се прадлагат промени в размерите, а техническото им включване в нормативния акт, с
което ще се постигне законосъобразност в регламентацията на този вид правоотношения.
2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба.
Прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не изисква
финансови средства, различни от тези, осигуряващи досегашната уредба, т.е. не се
предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс.
3. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
Приложения 1 и 2 е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 връзка с ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с
европейското законодателство - 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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