На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.11.2019 г., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас,
Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. ,
изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и
29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г.
Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.; Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; Протокол №17, т.2
от 27.09.2016 г.; Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 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. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение
второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите от
текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от
друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където
следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и
приети промени в таксите и цените на услугите.
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съветгр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОСБургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и 29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20
и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.;
Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; Протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; Протокол №21,
т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 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.
В последните години се забелязва тенденция за постоянно увеличаване на
запрашеността и вредните емисии във въздуха, особено в големите градове. Град Бургас не
прави изключение от общата тенденция. Както се налага от последните изследвания
основен причинител на тези замърсявания са моторните превозни средства. По данни на
общината леките и до 3.5 т.автомобили с ниски екологични категории са както следва: без
ЕВРО категория и с ЕВРО 1 и 2 около 35 000; ЕВРО 3 около 20 000; ЕВРО 4 около 9 000. С
промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019г. се даде правомощие на Общинските съвети чрез
приемане на стойности за коефициенти за екологична категория на леките автомобили да
определят размерите на данъците за превозните средства, като по този начин се повлияят
както размерите на общинските приходи, така също и екологичната среда в населените
места.
С предлаганите минимални промени на коефициентите само на автомобили, които
нямат или са с най-ниските екологични категории ще се засегнат собствениците на
автомобили, които са основни замърсители, като се цели намаляне употребата на подобни
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превозни средства и оттам намаляне на вредните емисии във въздуха. За сравнение: за
автомобил Опел Астра, година на производство 2004, мощност 92kw, без екологична
категория – за 2019г. заплащан данък 166,98лв, по сегашното предложение – 182,16лв.;
автомобил Фолксваген, година на производство 1999, мощност 125kw, ЕВРО 3 – за 2019г.
заплащан данък 253,00лв, по сегашното предложение – 278,30лв.; автомобил Нисан, година
на производство 2007, мощност 66kw, ЕВРО 4 – досега е заплащал 37,06лв., по сегашното
предложение – 41,69лв.
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 определяне размера на местните данъци на
територията на Община Бургас, е с правно основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ. Съобразен е с
европейското законодателство, както и с разпоредбите и целите на националното и местно
законодателство.
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