МОТИВИ
Към проект на Наредба за изменение и допълнение 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 – гр. Бургас
ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
1. Причини, които налагат приемането:
Настоящото предложение за изменениe и допълнение в Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
(наредбата) в Раздел І, т. 10 „Услуги предоставени от Експозиционен център „Флора“ на
Приложение № 6 от ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, е мотивирано от
необходимостта да бъде добавена нова услуга свързана с ползването на обществени
тоалетни от посетителите на Експозиционен център „Флора“ Бургас.
Необходимостта от въвеждане на такса е свързана и с провежданите
противоепидемични мерки въведени със разпореждания на държавни органи и институции
в условията на обявената извънредна обстановка. Същите налагат по-често хигиенизиране,
ползване на специализирани дезинфектанти.

ОП „Транспорт“.
1. Причините, които налагат приемане на нова наредба:
С настоящия проект на наредба се предлага цените за преминаване през автогара
да се съобразят с установените критерии и да се приведат в рамките определени с
нормативната уредба регламентираща обществените отношения в тази посока, като
същевременно останат адекватни на нуждите от вида и съдържанието на съответните
услуги и тяхното обезпечаване.
В тази връзка, според категорията на обекта, са приети правила определящи
пределни нива на услугите, с които всеки оператор следва да се съобрази при дейността
по обслужване на пътникопотока на национално ниво. Съгласно чл.53а, ал.2 от Наредба №
33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България:
„Собствениците на автогарите задължително прилагат еднакви критерии спрямо всички
превозвачи при определяне размера на цените за преминаване, престой, за предоставяне
на право на продажба на билети и за извършване на други услуги“, а според ал.3 на същата
разпоредба: „Начинът на формиране на цените се определя съгласно методика, утвърдена
от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията въз основа
категоризиране на автогарите“, поради което, предлагам да се съобразят и актуализират
цените на преминаване през автогара, като се приведат в съответствие с действащата
нормативна уредба.
За да отговарят на приетите изисквания, сега определените цени за преминаване
през автогара следва да бъдат заменени с други, съобразени с определения с наредбата
максимално допустим праг съгласно „Методика за формиране на цените за ползване на
автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване“, утвърдена със заповед №
РД-08-357/26.07.19 г, на министъра на Транспорта информационните технологии и
съобщенията.
Със заповед № РД-01-511/19.06.2019 г., на Изпълнителния Директор на
Изпълнителна аганция „Автомобилна администрация“, автогара „Юг“ – гр. Бургас е
категоризирана като автогара „Втора категория“. В тази връзка, бъдещите цени трябва да
бъдат съобразени с категорията на автогара „Юг“ гр. – Бургас.
Разходите, които се извършват за предоставяне на предлаганите услуги, налагат да
се промени цената им за да се запазят във вида и с качеството с които се предлагат,
съобразени с предписанията на Министерството на Транспорта информационните

технологии и съобщенията, като се приеме оптимално най-приемливата цена съобразена с
вида и обема на услугата, възможностите за поемането ѝ както и необходимостта от
покриване на вложенията по предоставянето.
ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
2. Цели, които се поставят:
Настоящият проект за изменение и допълнение на съществуващата наредба има за
цел да актуализира таксите и цени на услуги, които се предоставят на територията на
Експозиционен център „Флора“ Бургас, както и да изпълни противоепидемичните
мерки, свързани с ограничаване на заразата.
ОП „Транспорт“.
2. Целите, които се поставят.
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове,
постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи
предоставянето на административни услуги. Като продължение на това, проектът на
наредба цели актуализация и адекватно на предлаганите услуги заплащане на услугите,
което в крайна сметка да предостави очаквания качествен продукт за крайния ѝ потребител.
Предложенията целят автотранспортът да предоставя удобна, редовна и безопасна
услуга базирана на качество и професионализъм в сфера наложила се като
преимуществено предпочитана и утвърдена, като начин на придвижване.
Тъй като предлаганите и ползвани услуги са едни и същи по вид спрямо всички,
автогарата, определя цените спрямо собствената ѝ категория определена със заповед на
Изпълнителния Директор на Изпълнителна аганция „Автомобилна администрация“, което
се прави с цел да се поставят при равни условия всички превозвачи, които оперират на
територията на автогарата, макар и с превозни средства от различни категории, защото
изискването на нормативната уредба е за липса на дискриминация и подлагане на различни
критерии при определянето на размера ѝ.
ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагане на новата уредба не се налага да се инвестират финансови средства от
бюджета на общината за ОП „Летен театър, фестивали и концерти“.

ОП „Транспорт“.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други
средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на сега действащата наредба, т.е. не
се предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс, освен вече
определения и действащ.
Предлаганите промени, в размерите на цените на преминаване през автогара в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас не предполагат
пряката реализация на средства.
ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

След направен анализ се установи, че месечните разходи за поддръжка на
съответните помещения, включват:
1. Разходи за заплати и осигуровки на хигиенисти /3-ма души/: 1830 лв.
2. Закупуване на хигиенни, почистващи материали и материали за дезинфекция: 320
лв.
3. Консумация на ел. енергия и вода: 942 лв.
4. Разходи за амортизация на техническо оборудване за осигуряване
на платен достъп до помещенията: 100 лв.
Общо разходи за един месец: 3192 лв.
При поток от хора от около 100 души на ден цената за ползване на тоалетна
възлиза на 1 лв. с ДДС.
При така направения анализ следва таксата, която ще се заплаща да покрива
разходите свързани с експлоатацията и поддръжката на наличните тоалетни на
територията на Експозиционен център „Флора“ Бургас.
ОП „Транспорт“.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
Икономическата обосновка е изготвена въз основа на критериите, заложени в чл. 5
от „Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за
автогарово обслужване“. След извършените изчисления, минималната ставка за едно
преминаване възлиза на 8,50 лева без ДДС.
ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, Приложение 6 е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, както и чл. 76, ал. 3, чл.77 и чл. 79
от Административнопроцесуалния кодекс и е в съответствие с европейското
законодателство – Европейската харта за местно самоуправление, Регламент (ЕО)
№1082/2006 г. на Европейския парламент.
ОП „Транспорт“.
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, (Регламента), 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.

