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.
І. В изпълнение разпоредбата на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси,
Общинският съвет ежегодно одобрява План-сметка за дейностите по поддържане на
чистота, включваща необходимите разходи за:
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери,
кофи и други;
събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
Въз основа на одобрената План-сметка следва да се определи и годишния размер
на таксата битови отпадъци, за всяка услуга поотделно.
Планирането на разходите, както и разпределението им по дейности за поддържане
на чистота през 2018 г. е съобразено с реално извършените разходи през настоящата
година, както и с допълнителните отговорности на общината вменени с чл.19, ал.3 и
чл.31, ал.1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Съобразно цитираните норми се предлага следното разпределение на средствата за
дейностите по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на
Община Бургас през 2018 г.:
1.
Планираните разходи за събиране и транспортиране на отпадъци и
осигуряване на съдове за отпадъци в размер на 9 240,16 х.лв. представляват 43% от
общите разходи за дейностите, от които:
За събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, както и за
осигуряване на съдове за отпадъци – 8 365 х.лв. Така предвидените средства включват
разходите за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от населените
места до депо или съоръжение за оползотворяване или обезвреждане; осигуряване на
съдове за събиране на смесени и разделно събрани битови отпадъци; събиране и
транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци(СО)
образувани от ремонтна дейност в домакинствата,
събиране и извозване на
биоразградими хранителни отпадъци (от заведения за обществено хранене, пазари,
тържища, предприятия от хранително-вкусовата промишленост и др.). Размерът на
планираните средства се запазва, както през 2017 г.
- Претоварване и транспортиране на отпадъци от ПС (Претоварна станция) – 795 х.
лева. Средствата са планирани за претоварване и компактиране на около
30 000т.отпадъци от малогабаритните сметовозни автомобили с обем до 10 м3 в големи
28 м3 контейнери (хуклифт) и транспортирането им от Претоварна станция до
„Регионално депо Братово –запад“. Размерът на планираните средства се намаля с 64 х.лв

в резултат на оптимизация на нощното дежурство и реално намаление на извършени
разходи през 2017 г.
Събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци– 80 х.лв. Средствата
са планирани във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.19, ал.3, т.10 на ЗУО и
касаят осигуряване на разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци
от площадки за временно съхранение на растителни отпадъци в съставните селища и
квартали на град Бургас. Планираните средства са увеличени с 36 х. лв. в сравнение с
2017г. във връзка с повишеното ползване на изградените площадки и необходимост от
увеличаване на честотата на тяхното почистване. Разделно събраните растителни
отпадъци на площадките за временно съхранение (ПВС) се транспортират директно до
регионалното депо, където се обработват на компостиращата инсталация.
2.
Планираните разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване, са в размер на 6 014, 4 х. лв., и представляват 28% от общите разходи за
дейностите, от които:
Почистване на места за обществено ползване (метене, миене на улици,
тротоари, площади и др.) – 4 184,4 х.лв. Планираните средства касаят цялостното
почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията
на общината, включително ръчно и машинно метене, миене, почистване на регули,
тесане на прораснала трева по тротоари, почистване на тангиращи и разделителни ивици
на пътища( чл19,ал3,т.12 на ЗУО), почистване на плажни ивици които не са предмет на
концесия, почистване на графити, почистване на дъвки, почистване от рекламни и
агитационни материали, почистване на елементи на пътната инфраструктура,
почистване на специфични замърсявания. Сериозна част от средствата се разходват за
дейности, пряко влияещи върху намаляване на замърсяемостта на въздуха с фини
прахови частици (ФПЧ-10), в особено чувствителни зони (около училища, детски
заведения, силно натоварени пешеходни зони и транспортни артерии). Размерът на
планираните средства се запазва, както през 2017 г.
Поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи - 850 х.лв.
Средствата се планират за осигуряване на почистването на паркове, градини, зелени
площи, спортни и детски площадки на територията на общината от битови отпадъци.
Размерът на планираните средства се запазва , както през 2017г.
Зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, подлези и др. – 650
х.лв. Планираните средства включват и осигуряването на специализирани размразяващи
препарати, щадящи пътните настилки. Размерът на планираните средства се запазва,
както през 2017г.
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на
територията на община Бургас – 330 х.лв. Размерът на планираните средства се запазва,
както през 2017г.
3.
Планираните разходи за дейности по проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисления по чл.60 и чл.64 на ЗУО са в размер на
6 418,4 х.лв и представляват 29 % от общите разходи, от които:
Предварително третиране на смесени битови отпадъци ( сепариране) и
обезвреждане чрез депониране на Регионално депо „Братово запад“ – 2 050,6 х.лв.
Планираните средства са на база прогнозно количество смесени битови отпадъци в
размер около 230 т/д за тяхната обработка през сепарираща инсталация, обработка и
балиране на сепарираните материали , депониране на остатъчната фракция при 12 ч.
режим на работа седем дни в седмицата. Средства са намалени с 1 020 х.лв поради

намаляване на инвестиционните разходи и увеличени на приходите от продажба на
рециклируеми материали ( очаквани приходи окло 300 х.лв през 2018г.)
- Разделно събиране на отпадъци от „Мобилни центрове за безвъзмездно предаване
на разделно събрани фракции от домакинствата“ (МЦ) – 354 х.лв Планираните средства
са във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.19, ал.3, т.6, 7, 9 и 11 на ЗУО и касаят
събиране и транспортиране на разделно събрани фракции отпадъци (стандартните
стъкло, метал, хартия и пластмаси, както и текстил, опасни отпадъци от бита,
луминисцентни лампи, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване,
лекарства с изтекъл срок, флакони със сгъстени газове, пържилни мазнини, тонер касети
и др.), транспортирането им до Общински събирателен център ( Еко депо), временно
съхранение, последващо обработване и предаване за оползотворяване или
обезвереждане, както и разходите за това. В средствата са предвидени и разходите за
транспортиране и промяна на местоположението на самите МЦ, както и разходите за
оперативната им поддръжка. Планираните средства са увеличени със 150 х.лв в
сравнение с 2017 г. във връзка с двойно увеличения брой на Мобилни центрове. От края
на 2017 г. в експлоатация са вече 19 бр. МЦ.
Компостиране на биоразградими отпадъци в инсталация на регионалното
депо – 198 х.лв. Планираните средства са за обработката на прогнозно количество
биоразградими отпадъци от около 1000 т. в т.ч. растителни отпадъци от поддръжка на
зел. площи и отпадъци от плодове и зеленчуци от магазини, пазари и тържища. На база
реално извършените разходи през 2017 г. планираните средства се намалят с 57 х. лв.
Третиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци от
домакинствата – 68 х.лв, Планираните средства са намалени в сравнение с 2017г. с 44
х.лв. на база реално извършени разходи .
- Временно съхранение на опасни отпадъци на „Еко депо“ – 103 х.лв.
Планираните средства са увеличени със 49,5 х.лв в сравнение с 2017г. предвид
реално извършените разходи вкл. за крайно обезвреждане на някои групи разделно
предадени отпадъци от домакинствата и от мобилните центрове, доставени за временно
съхранение на площадката на „Еко депо“.
- Планирането на средствата за обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 на ЗУО
е извършено на база очаквано количество на депонираните отпадъци в размер на 68 х.т
в т.ч. смесени битови, остатъчна фракция след сепариране, неоползотворими фракции от
площадки за компостиране, строителни и едрогабаритни отпадъци в съответствие с
проектно определения размер на обезпеченията от 8,6 лв/т и регламентираният с чл.20,
ал.1, т.1, буква „д“ на Наредба №7 размер на отчисления за 2018 г. от 45 лв/т.
Общият размер на планираните средства за обезпечения и отчисления е
3 644,8 х.лв, от които 584,8 х.лв за обезпечения и 3 060 х.лв за отчисления. Увеличението
на средства е с 1976,8 х.лв поради увеличения размер на отчисленията от 40 на 45 лв/т и
увеличение на количеството на отпадъци за депониране.
4.
Планиране на средства за дейности и услуги по третиране и обезвреждане на
отпадъци извършени на други общини и външни клиенти 1 434 х.лв. Тези средства
не касаят размера на разходите извършени за община Бургас респективно размера на
таксата за битови отпадъци за гражданите на община Бургас.
5.
Общо планираните разходи за поддържане на чистотата на територията на
община Бургас през 2018 г. са в размер на 21 673 013 х.лв или същите са увеличени с
1 054 х.лв.
Основно увеличението на разходите за дейности се дължи на увеличение на
разходите за обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл.64 на ЗУО, поради увеличеното
количество на битовите отпадъци, които ще бъдат депонирани и увеличение на
определения за 2018 г размер на отчисленията от 40 на 45лв/т.

ПЛАН-СМЕТКА
за дейност 623 „ЧИСТОТА” за 2018 г.
Вид дейност

1.Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове
за отпадъци
2. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване
Почистване на места за общ. ползване (метене,миене на улици,
тротоари, площади и др.)
Поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи
Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в гр. Бургас
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа
3.
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
експлоатация, закриване мониторинг на депа или други съоръжения за
третиране на отпадъци вкл. отчисления по чл.60 и чл.64
Третиране и обезвреждане на отпадъци
Отчисления по чл.60 от ЗУО
Отчисления по чл.64 от ЗУО
ОБЩО ЗА ОБЩИНА БУРГАС
Разходи за третиране и обезвреждане на отпадъци от други общини
и външни клиенти
ВСИЧКО

2018
разходи в лв.
9 240 175
6 014 418
4 184 418
850 000
650 000
330 000
6 418 420

2 773 620
584 800
3 060 000
21 673 013
1 434 000
23 107 013

ІІ. По Проекта 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. Причини, които налагат предлаганите изменения и допълнения:
1.1. Мерки за насърчаване на инвестиции.
Разпоредбата на чл.8, ал.6 от ЗМДТ предвижда възможност общинският съвет да
приема с наредбата облекчения за отделни категории лица при заплащане на такси и цени
на услуги.
Безспорна е необходимостта от инвестиции в производствени активи, тъй като
същите водят до потребление на стоки и услуги, откриване на нови работни места и
повишаване на производителността. В послените години Община Бургас се опитва да
привлича инвеститори, чрез бързо и ефективно административно обслужване,
поддържане и изграждане на подходяща инфраструктура.
В допълнение на това, за привличане на големи инвестиции е подходящо и
целесъобразно да бъдат предложени и мерки за насърчаване на инвеститори, придобили
сертификат за инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите, както и тези, придобили сертификат за
инвестиция клас В по реда на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско
значение на територията на Община Бургас и реда за издаване на сертификат за
инвестиция клас В, чрез намаляне на дължимите от тях такси за услугите, пряко свързани
с реализирането на инвестициите - таксите и цените за технически услуги.
1.2. Такса битови отпадъци.
За изпълнение на предложената в т.І План-сметка за дейностите по събиране,
извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане
на чистотата на територии за обществено ползване за 2018 г. е необходим финансов
ресурс, който вече не може да бъде набавян, както в предходни години чрез увеличаване

събираемостта на приходите. Ето защо се налага промяна в размерите на таксата битови
отпадъци. При сравнение на размерите на таксата, с приетите от други общински съвети,
се налага изводът, че таксата за жилищни имоти за територията на Община Бургас - 1‰
е една от най-ниските в страната – за Столична община – 1,6‰, Пловдив – 1,5‰, Варна
- 2‰, Созопол – 1,5‰. Ето защо се предлага промяна в т. Раздел І, т.7.1.1 на Приложение
1 на Наредбата.
1.3. Такси и цени на услуги предлагани от Дирекция „Образование и
демографски въпроси“.
1.3.1. Съгласно действащата нормативна уредба, децата, подлежащи на прием в
първи клас, с получаването на Удостоверение за завършена подготвителна група, в края
на месец май, биват изписвани от детските заведения. За голяма част от родителите,
периодът от 1 юни до 31 август, когато тези малки деца не посещават нито детска
градина, нито училище, създава затруднения по отношение на тяхното отглеждане,
предвид заетостта на родителите, особено през активния летен сезон. Поради това се
предлага допълнение на Раздел ІІ на Приложение 3.
1.3.2. През последните години спортните игрища и площадки в дворовете на много
училища и детски градини бяха ремонтирани и обновени. Спортни клубове заявяват
желание да ги изполват и това налага допълнение на т.Д на Приложение 7.
1.4.Такси и цени на услуги предоставяни от „Домашен социален патронаж“.
1.4.1. Промените в Закона за ветераните от войните на Република България,
налагат промени в текста на т.9 от Раздел ІІ на Приложение 3.
1.4.2. През 2017г. за първи път интерес към услугата домашен социален патронаж
е проявел потребител, ползващ преференциите по Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите, това налага допълненето на т.9 от Раздел ІІ на Приложение 3.
1.5. Цени на услуги, предоставяни от Дирекция „Управление при кризи,
обществен ред и сигурност”.
С цел осигуряване на спокойствие и условия за отдих на гражданите и гостите на
Община Бургас и с оглед тяхната безопасност, с разпоредбата на чл.8, ал.1, т.1 от
НООТОБ се забранява движението на пътни превозни средства /ППС/ по тротоари, алеи
на паркове и градини, засадени и озеленени площи, пешеходни зони и дворове на учебни
и детски заведения, детски площадки и площадки за отдих. В разпоредбата на чл.8, ал.2
от същата наредба се допускат изключения от забраните по ал.1, т.1 срещу пропуск за
автомобили, зареждащи търговски обекти и други обекти със стоки, продукти и
материали, като зареждането се извършва по график, определен със заповед на Кмета на
Община Бургас или упълномощено от него лице. От дирекция УКОРС се предоставя
административна услуга – Издаване на пропуск за движение на МПС по улиците,
определени за пешеходни зони, т.е. ул. „Александровска“, ул. „Богориди“, както и
Приморски парк и другите паркове намиращи се в гр.Бургас. В заявленията се посочва
срок по-кратък от 1 календарен месец. До момента все още няма предвидена такса, която
да съответства на заявения от желаещите срок. Поради това се предлага допълнение на
Раздел І на Приложение 4.
1.6. Цени на услуги, предоставяни от „Детска млечна кухня“.
Предвид променящата се обстановка по отношение на детското хранене,
наближаващия зимен сезон и отчитайки възможностите, които предлагат частните
млечни кухни се предлага въвеждане на нова услуга „Доставка на храна, приготвена от

детска млечна кухня до дома на потребителя“, съответно създаване на нов Раздел V на
Приложение 4.
1.7. Цени на услуги, предоставяни от Професионален фолклорен ансамбъл
„Странджа“.
В условията на пазарна икономика фиксираните цени на участия, създават
оганичения в процеса на договаряне, и водат до пропускане на много изгодни усливия за
участия и оттам загуба на приходи за ансабмъла, поради което е необходимо
предоставянето на възможност да бъдат договаряни и по високи стойности, като се
предвиди долен праг, под който не може да се поеме участие.
С Решение на Общински съвет – Бургас с Протокол №38/22.07.2014г., е прието
ПФА „Странджа“ самостоятелно да организира концерти с продажба на билети. Това
налага приемането на определени стойности на тези билети.
1.8. Цени на услуги, предоставяни от училища.
При изчисляване на разходите по провеждане на квалификационни курсове, от
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, се установява, че е са
необходими актуализации на опредлените цени, което налага предлаганата промяна в
Приложение 5, раздел ХІІ, т.3
Съвместната дейност на Професионалната гимназия по строителство, архитектура
и геодезия „Кольо Фичето” със строителния бизнес и изискванията, които той поставя за
необходимите кадри в тази област, води до въвеждането на нови обучителни курсове и
програми, за които следва да се определят цени. Както и да се извършат актуализация на
съществуващите, съобразно калкулациите на разходите по предоставянето им.
1.9. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Туризъм“.
1.9.1. Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“ е достъпен за посетители
вече 4 години. От откриването му през 2014г. до момента е правено еднократно
увеличение на цените за пътуване с кораб „Анастасия“, при който са диференцирани
цените спрямо летен и зимен сезон.
При проучване на цените на услуги, предоставяни в други туристически обекта и
музеи, включително и такива, стопанисвани от общини или от общински фирми или
предприятия, както и входните билети за посещения на музейни експозиции в страната,
се установи,, че входен билет се заплаща, както от лица с увреждания, така и от деца под
7-годишна възраст. Съществува недобрата практика родители да не придружават деца
под тази възраст в музея на Острова, което е предпоставка за увреждане здравето на
децата и инвентара. Затова се предлага заплащане на минимална входна такса за деца от
3 до 7-годишна възраст.
Агресивните климатични условия, на които е подложен пристан „Остров Света
Анастасия“, е причина за повреждането му и честото извършване на ремонти и
подобрения. Поради това се предлага завишаване на такса за акостиране на частни
плавателни съдове.
1.9.2. Туристически комплекс „Аква калиде“ редовно се посещава от деца в
ученическа и предучилищна възраст. Съгласно действащата тарифа деца до 7-годишна
възраст посещават музейната екпозиция безплатно. При посещение на група състояща
се само от деца под 7 години и един или няколко ппридружителя, се извършват разходи,
съпътстваща 3D прожекцията, но не се реализира приход. Поради това се предлага
въвеждане на входна такса за деца от 3 до 7 години.
През последните два летни сезона (2016 и 2017г.) ОП „Туризъм“ успешно си
сътрудничи с туроператори и турагенти от цялата страна. Практиката показа, че при

предлагане на отстъпка те организират регулярни посещения до туриситчесикте
комплекси, което е източник на постоянни приходи в рамките на периода на договора
със съотвената фирма. В началото и края на активния сезон не всички могата да съберат
група от 20 човека, за да ползват намалените цени, съгласно действаща тарифа. Затова
се предлага туроператорите и турагентите да се възползват от отстъпките за група при
организиране на минимум 15 души и при предварително сключване на договор.
1.9.3. Предвид факта, че все повече хора планират своята почивка чрез проучване
в интренет, както и нарастващия интерес към пазаруване чрез електронни платформи, се
предлага въвеждане на отстъпка при сключване на договор със сайтове за колективно
пазаруване.
1.10. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Спортни имоти“.
1.10.1. Намалението на таксите за ползване на игрищата за тенис корт с
абонаментна карта за 36 часа в двата спортни комплекса СЦ „Изгрев” и СЦ „Славейков”
се налага, тъй като предоставяната услуга с абонаментен план следва да бъде на по –
ниска цена, в сравнение с еднократно ползване.
1.10.2. Намаляване на таксата за игрище за хандбал в спортна зала „Никола
Станчев“ и УСК „Г.Р.Е. Раковски и ПМГ“ е за да бъдат изравнени с таксите за ползване
на игрище за баскетбол и волейбол.
1.10.3. Увеличение на таксите за ползване на услуги, които се предоставят от ОП
„Спортни имоти”, а именно: увеличение на таксите предвиждаме в следните спортни
обекти: футболно игрище в спортна зала „Младост“ да се увеличи от 70 лева на 120 лева
за проведена среща, тъй като поддръжката на залата изисква възстановяване на
нанесените щети , в резултат на проведените футболни срещи, а именно: подмяна на
компрометирани осветителни тела.
1.10.4. ОП „Спортни имоти“ предлага въвеждане на такса за притежателите на
абонаментни карти с опция осветление на стойност 12 лева на час, тъй като цените на
абонаментните карти не включват разходи за електроенергия и поддръжка на ел.
инфраструктурата.
1.10.5. Увеличение на таксите за ползване на стадиони „Долно Езерово“,
„Българово“, „Рудник“, „Ветрен“ за тренировки и срещи от 10 лева на час за тренировка
на 15 лева на час, и от 20 лева на час за среща на 40 лева на час. Причината за
увеличението се налага, тъй като голяма част от ползвателите са спортни организации и
ползват спортната база на основание чл. 5, ал. 2. От Наредбата за реда и условията за
ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени
за управление на ОП „Спортни имоти“.
1.10.6. Такса за вход за индивидуални посещения на плувен басейн Флора се
предлага да бъде изравнена с таксите за вход в останалите басейни. Разходите за
поддръжка на спортния обект фигурират в приложена справка относно приходи и
разходи.
1.10.7. Във връзка с експлоатацията на рибарско пристанище Сарафово и
ограничения брой места за швартоване на плавателни съдове се налага да бъдат
променени и допълнени цените и услугите, предлагани към настоящия момент.
Практиката, след последната промяна показва, че част от приетите цени могат да бъдат
завишени и да продължат да са конкурентни.
1.10.8. Ползване на офис помещения от спортни организации да бъде увеличено
от 10 лева (летен сезон) и 20 лева (зимен сезон) на 30 лева месечен наем целогодишно
във всички спортни обекти, които предоставят услугата.
1.10.9. Причините, които налагат допълнение в наредбата са извършените
инвестиции от страна на община Бургас в спортна база Ветрен. Планирани са промени в

таксите за нощувки. През 2013 година в сградата бяха извършени мерки за енергийна
ефективност по международна програма „Фонд Козлодуй” с изключение на обособената
част от нея, представляваща столова, кухня, 2 броя складови помещения, 2 броя сервизни
помещения и лятна тераса. През месец септември 2016 година ОП „Спортни имоти”
изцяло реновира обособената част от сградата, представляващи 14 бр. двойни стаи, 2бр.
апартамента(2 бр. двойни стаи с един санитарен възел) и 1 бр. конферентна зала, за които
ОП „Спортни имоти“ предлага въвеждане на нови такси с увеличение приблизително от
20%. Обособеното, като „столова” помещение с прилежащите части към него, бе
предложено за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг съгласно Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и на
основание чл.8 от Закона за общинска собственост. В тази връзка таксите в настоящата
наредба относно ползване на ресторант да отпаднат.
1.10.10. В края на настоящата година предстои да бъде завършен и въведен в
експлоатация плувен комплекс „Славейков“, който ще бъде предаден за управление на
ОП „Спортни имоти“. Това налага да бъдат определени таксите за ползване на басейна.
При тяхното определяне бяха взети предвид планираните бъдещи разходи по
поддръжката на обекта, както беше извършен анализ на обекти с релевантно
предназначение в други областни центрове в страната. Те са описани в приложената
справка към настоящите мотиви.
1.11. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Транспорт“.
1.11.1. Основният елемент на разходите на паркингите в к-с „Изгрев“ до бл.7 и
„Гурко“ е разходът за персонал. През последните години с повишаването на
минималната работна заплата бяха повишени и разходите на предприятието за
стопанисване на общинските паркинги. Също така бяха направени редица подобрения в
материално-техническата база на обектите. Паркинг „Гурко“ е атрактивен, защото
предлага алтернатива на платеното паркиране в ЦГЧ. Тенденцията да се наема място за
паркиране за срок по-кратък от 1 месец, особено през летния сезон и по време на коледни
и великденски празници. Тези причини налагат предлаганите промени в т. ПАРКИНГИ
на Раздел ІV на Приложение 6.
1.11.2. Въвеждането на новата цена смяна на стикер е продиктувано от
обстоятелството, че клиентите на зоната за платено паркиране, паркиращи по
местоживеене, за което имат издаден стикер сменят често автомобилите, които
използват. При всяко смяна на автомобил се издава нов стикер, който се поставя на новия
автомобил.
1.11.3. Слабото търсене на новата услуга „Месечен абонамент – „Вело Гараж“,
мотивира предложението за намаляне на цената й.
1.12. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Общински имоти“.
1.12.1. За общинските жилища се изразходват средства за управление, поддръжка
и ремонт. От извършения анализ на наемните цени на свободния пазар в гр. Бургас бе
установено, че наемите на общинските жилищата са пъти по – ниски от тези на
свободния пазар. Видно от гореизложеното наемната цена на отдадените под наем
общински жилища, находящи се в трета, четвърта и пета зона е най – ниска, поради това
за тези зони се предлага увеличение с 27 %. За жилищата в първа зона се предлага
увеличение с 10 %, а за тези във втора зона с 16 %. С предлаганото увеличение наемите
на общинските жилища ще продължават да бъдат по – ниски от наемите на свободния
пазар.
1.12.2. Община Бургас разполага със специализиран автомобил – автовишка,
предоставен на ОП „Общински имоти”. Автовишката се използва за нуждите на

общината, но не е заета през цялото време. Физически и юридически лица отправят
питания за възмездно отдаване на автовишката за нуждите им срещу заплащане, но
поради липсата на определена цена от Общински съвет - Бургас за предоставяне на този
вид услуга това не бе възможно. Целесъобразно е Общински съвет – Бургас да определи
цена на тази услуга.
1.13. Цени на услуги, предоставяни от ОП „ Чистота ЕКО “.
След актуализиране на извършените разходи по дейности от Общинско
предприятие Чистота Еко, както и направените на база на тях калкулации за прогнозни
разходи за 2018 г., възниква необходимостта от промяна на цените на предлаганите от
предприятието услуги.
При формирането на предлаганата актуализация на цените на описаните услуги,
които следва да се предоставят от ОП „Чистота еко“ са взети предвид: пазарната
ситуация към настоящия момент и цените на същите услухи, които се предлагат в
останалите регионални сдружения за управление на отпадъците.
Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от
предприятието по предоставяне на услугите.
Предложението за изменение размера на цената на услугата, съгласно настоящия
проект на наредбата е изготвен при съобразяване с законопроекта за държавния бюджет
на страната за 2018 година, а именно увеличаване на осигурителната тежест през
следващата година за работещите по две направления:
заложеното в закона увеличение на вноската за Фонд „Пенсии” с един
процентен пункт (от 18,8 на 19,8%)
увеличение на минималната заплата на 510 лева. Минималните осигурителни
прагове също ще бъдат повишени административно с 3,9%.
Актуализираните цени на Регионално депо “Братово-Запад”, респективно на
Общинското предприятие, обхващат дейностите: сепариране и депониране на смесени
битови отпадъци за членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците,
сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за всички юридически лица.
В тази връзка представените нови цени по дейности са:
•
Сепариране и депониране на смесен битов отпадък за членове на
сдружението;
•
Сепариране и депониране на смесен битов отпадък за външни лица.
2. Целите, които се поставят с предлаганите промени.
2.1. Мерки за насърчаване на инвестиции.
С предлаганите частични намаления на таксите за технически услуги се цели
подобряване на климата за големи инвестиции на територията на общината и
осигуряване на икономическо пространство, предлагащо привлекателни условия за
установяване на производства.
2.2. Такса битови отпадъци.
Приходите от жилищни имоти, по текущия облог през предходните години, са в
разрмер на около 5 000 000. Предложеното минимално увеличение с 0,1‰, ще доведе до
допълнителни приходи от около 500 000лв., с които да бъде осъществена предложената
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено
ползване за 2018 г.

2.3. Такси и цени на услуги предлагани от Дирекция „Образование и
демографски въпроси“.
2.3.1. Създадената организация за продължаване на престоя в детска градина на
децата завършващи подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас е с цел да
се улуснят родителите праз активния летене сезон.
2.3.2. Заплащането на цена за ползване на спортните площадки в училищата и
детските градини ще компенсира амортизацията на настилките и бързото им захабяване,
причинени вследствие на използването от спортни клубове.
2.4. Такси и цени на услуги предоставяни от „Домашен социален
патронаж“.
Целите от исканото изменение и допълнение е прецизиране посочването на
конкретни нормативни разпоредби и удовлетворяване на потребностите на граждани,
попадащи в различни хипотези за преференциално ползване на услугите, предоставяни
от Домашен социален патронаж.
2.5. Цени на услуги, предоставяни от Дирекция „Управление при кризи,
обществен ред и сигурност”.
С предлаганите изменения в наредбата се цели да се ограничи достъпа на МПС в
пешеходните зони, и осигуряване на спокойствие на гражданите и гостите на града, и
същевременно неорганичаване нуждите на бизнеса от автомобилен достъп до
търговските обекти.
2.6. Цени на услуги, предоставяни от „Детска млечна кухня“.
С цел обхващане на по-голям брой потребители, които ползват услугите на ДМК и
възможност същите да бъдат улеснени, както в избора си на млечна кухня, така и
финансово достъпно и разумно е да се въведе цена за транспортиране на храна от
млечната кухня до дома на детето. Отчитайки конкуренцията в лицето на частните
млечни кухни, които имат цена от 1лв., предлаганата цена на услугата на Детска млечна
кухня е 0,50лв.
2.7. Цени на услуги, предоставяни от Професионален фолклорен ансамбъл
„Странджа“.
Целта на предлаганите промени е да се диференцират стойностите на
предоставяните услуги, като по този начинсе повиши конкурунтноспособстостта и
гъвкавостта на структурата, и се повишат възможостите за участия иоттам приходите на
ансамбъла.
2.8. Цени на услуги, предоставяни от училища.
С предлаганите актуализации на цените на квалификационните курсове, от
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, ще се повиши
качеството на обучението и подготовката на кадри в областта на механотехниката и
електрониката.
С актуализацията и въвеждането на нови услуги от Професионалната гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето”, ще се отговори на потребностите
на строителния бизнас от подготвени специалисти.
2.9. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Туризъм“.
2.9.1. Предлаганата цена на билет за деца от 3 до 7 години цели да се ограничи
практиката децата да се оставят сами да посещават музея на „Остров Света Анастасия“.

С предлаганото увеличение на цената на акостиране на частни плавателни
съдове се цели повишаване на качеството на предлаганите услуги.
2.9.2. Въведената минимална цена на билет за деца от 3 до 7 години цели както
покриване на разходи, така и запазване на интреса на децата към туристическата
атракция.
С въвеждането на намалени цени за туроператори и турагенти се цели
насърчаване на дългосрочното сътрудничество с тях.
2.9.3. Отстъпката при сключване на договор със сайтове за колективно пазаруване
цели насърчаване на този улеснен начин за използване на услугите.
2.10. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Спортни имоти“.
При формирането на цените на описаните услуги, които предоставя ОП „Спортни
имоти” определяща е пазарната ситуация към настоящия момент. Общинското
предприятие цели с дейността си да реализира, както финансови постъпления за община
Бургас, така и да стимулира подрастващото население да спортува активно. При
формирането на цените за предоставяните услуги водещи са и действащите към момента
тарифи на останалите спортни съоръжения на територията на Община Бургас. Освен
това, цените са съобразени и със статусите на представители от различни социални
групи.
Целта, която се поставя при намаляване на таксите за ползване в спортните
центрове е да бъдем конкурентноспособни и по този начин да привлечем повече
потребители към общинските спортни обекти.
Целта на увеличението на част от таксите за услугите, които предоставя
общинското предприятие е да бъдат завишени приходите и да бъдат покрити част от
разходите, които извършваме за предоставяне на услугата.
2.11. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Транспорт“.
Целите, които се поставят с предлаганите промени в цените за паркиране са
свързани с идеята за покриване на разходите по ремонт и подобрения на обетките от една
страна и същевременно привличането на допълнителни клиенти на предоставяните
услуги.
2.12. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Общински имоти“.
2.12.1. Целта на предложението е актуализация на наемните цени съобразно
вложените ресурси при предоставянето на услугата и пазарните цени на свободния пазар.
2.12.2. С предлаганото допълнение с цена на услуга за ползване на автовишка се
цели увеличаване на възможностите за приходи от предлаганите услуги. Предлаганата
цена е съобразена с разходваните средства за предоставянето й, като се цели цената да
покрива себестойността на услугата и разходите по извършването й.
2.11. Цени на услуги, предоставяни от ОП „ Чистота ЕКО “.
Като общинска структура, ОП „Чистота еко” има за цел да осигури ефективно
управление на отпадъците на територията на Община Бургас и още 8 общини в обхвата
на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Бургас. Услугите, които
предоставя предприятието включват сепариране и депониране на твърди битови
отпадъци. Предложението за промяна на цените на гореописаните услуги цели да покрие
напълно себестойността и разходите по извършването им, както и да гарантира
безпроблемен и непрекъснат режим на работа на регионалната система.
Услугите, съгласно настоящото предложение, се предоставят на тон отпадък, като
се отчитат наличния капацитет, инсталации, техника и постъпващите количества

отпадъци. Обезпечаването на финансов ресурс за ефективното и в пълен капацитет
функциониране на предприятието е от значение и за постигане на целите на
Регионалното сдружение по чл. 31 от Закона за управление на отпадъците.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба.
Прилагането на предлаганите изменения в Наредбата не изисква финансови
средства, различни от тези, осигуряващи досегашната уредба, т.е. не се предвижда
допълнителен човешки, административен и материален ресурс. С изключение на Детска
млечна кухня, която е необходимо да разполага със собствено превозно средство, за
което е направено предложение и планираната инвестиция е включена в капиталовата
програма на Община Бургас под номер 2814 със стойност 42 000лв.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
4.5. Мерки за насърчаване на инвестиции.
Чрез предложените се очаква ситуиране на нови производства, съответно,
откриване на нови работни места и повишаване на производителността, повишаване
жизнения стандарт на населението.
4.6. Такса битови отпадъци.
Очакваните резултати от помяната в таксата битови отпадъци за жилищни имоти,
са осигуряване на средства за изпълнение на План-сметка за дейностите по събиране,
извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане
на чистотата на територии за обществено ползване за 2018 г. Същевременно подобно
минимално завишение няма да зесегне драстично персоналните задължения на
гражданите – увеличаването на дължимата такса за жилище ще бъде не повече от 10 лв.
4.7. Такси и цени на услуги предлагани от Дирекция „Образование и
демографски въпроси“.
4.7.1. Преките резултати от въвеждане на новата такса за целодневна детска градина
е покриването на разходите на детските заведения за отглеждане на децата завършващи
детска градина и подлежащи на прием в първи клас.
4.7.2. Новата цена на ползване на спортни площадки в училищата и детските
градини ще компенсира разходите по ремонт на амортизираните настилки и ще осигури
средства за тяхната поддръжка.
4.8. Такси и цени на услуги предоставяни от „Домашен социален
патронаж“.
Чрез измененията ще се постигне обезпечаване на законосъобразността при
преференциалното заплащане на услугите, предоставяни от Домашен социален
патронаж.
4.9. Цени на услуги, предоставяни от Дирекция „Управление при кризи,
обществен ред и сигурност”.
Очакванията от предлаганите изменения са свързани както с реализацията на
финансови постъпления от предоставяната услуга, така и надлежно удовлетворяване на
обществения интерес.
4.10. Цени на услуги, предоставяни от „Детска млечна кухня“.

Резултати, които ще се постигнат са свързани с повишаване удовлетвореността на
потребителите на услугата, увеличаване на обема на услуги конкурентноспособността
на предприятето.
4.11. Цени на услуги, предоставяни от Професионален фолклорен ансамбъл
„Странджа“.
Очакванията са за повишаване удовлетвореността на потребителите на услугите, и
оттам увеличаване приходите на ансамбъла.
4.12. Цени на услуги, предоставяни от училища.
При приемане на новите цени на услуги, предоставяни от професионалните
гимназии ще се покриват направените разходи по организация на квалификационните
курсове.
4.13. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Туризъм“.
4.13.1. С въвеждането на цени за деца от 3 до 7 години ще се постигне по-голяма
справедливост и ще се покрият разходите по предоставяне на услуги. С повишаване на
цените за акостиране на частни плавателни съдове ще се осигурят средства за поддръжка
на съоръженията, в частност на пристана на Острова.
4.13.2. Предлаганите преференции за туроператори и турагенти ще осигурят
ригулярност в посещенията до ТК „Аква калиде“ и оттам на постоянен приход.
4.13.3. Предлаганата остъпка при сключване на договор със сайтове за колективно
пазаруване ще доведе до популяризиране на туристическите комплекси „Остров Света
Анастасия“ и „Аква калиде“, и ще утвърди град Бургас като туристическа дестинация.
4.14. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Спортни имоти“.
Очакваните резултати от предлаганите допълнения и изменения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, са пряко свързани с увеличаване на финансовите постъпления на ОП
„Спортни имоти”, респективно за Община Бургас, както и увеличаване на
посещаемостта и привличане на повече потребители към услугите, които предоставя
общинското предприятие.
4.15. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Транспорт“.
С предлаганите промени в цените ще се осигурят средства за подобрение на
материално-техническата база и ще се привлекат допълнителни клиенти на услугите
предоставяни от предприятието.
4.16. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Общински имоти“.
4.16.1. Увеличаването на приходите от наем значително ще подобри качеството
на предлаганата услуга, осъществявана по отношение на гражданите, нуждаещи се от
общински жилища.
4.16.2. Наличието на ясни правила при извършване на услугата и предоставяне на
възможност на гражданите да ползват общинската автовишка.
Очакванията от допълненията в 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 „Общински имоти”, така и с осигуряване
на достъпност и разнообразие на услугите предлагани от общинското предприятие.
4.11. Цени на услуги, предоставяни от ОП „ Чистота ЕКО “.

Очакваните резулатати от предлаганите промени са: гарантиране на ефективно и
безпроблемно функциониране на Регионална система за управление на отпадъци –
Бургас; яснота и отчетност пред членовете на Регионално сдружение „Управление на
отпадъците- регион Бургас“, пред трети заинтересовани лица, относно начина на
определяне на цените и таксите за предоставяне от общината услуги; изпълнение на
изискванията и разпоредбите на действащото законодателство.
5. 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.

