На основание чл.17, ал.1, т.1,т.10 и чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.64, ал.1 от
Правилника за организация и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Бургас и в съответствие с чл.28, ал.1 и ал.2 и
чл.26, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за нормативните актове Ви предоставям
следните:

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“
I. Причини, които налагат 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“
Бургаските спортни клубове, които развиват колективните спортове
футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, изпитват сериозни финансови
затруднения за обезпечаване на представителните си отбори, състезаващи
се в елитните групи на държавните първенства. Необходимостта от
пълноценен тренировъчен процес, участие в спортни срещи в градове от
цялата страна и чужбина, необходимостта от възстановяване на
състезателите, тяхното медицинско обслужване, подготовката и участието
в лагер-сборове, подобряване на квалификацията на треньорите
обосновават значителен обем финансови средства в разходната част на
бюджета на спортните клубове и води до сериозен дефицит на парични
средства.
В чл.2, т.3 на Закона за физическото възпитание и спорта е записано,
че една от целите е да се осигури възможност за развитие на спортния
потенциал на нацията чрез създаване на условия за практикуване на спорт
за високи постижения, а в чл.5, т.3 и т.7, че „Държавната политика в
областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейност се осъществява чрез:
- т.3 създаване на условия за развитието на спорт за високи
постижения……….
- т.7 подпомагане, координиране и контролиране дейността
на спортните организации“
В чл.65, ал.2 на ЗФВС е записано „Държавните и местни органи в
рамките на своята компетентност подпомагат развитието на спорта за
високи постижения при осъществяване на правомощията си по закон и при
спазване на правилата в областта на държавните помощи.“
Чл.123 от ЗФВС разрешава дейностите в областта на физическото

възпитание, физическата активност, спорта и спортно туристическата
дейност да се финансират, освен от държавния и общински бюджети „и от
други източници“. Част от другите източници са именно договори със
спонсори.
Още повече, че чл.126, т.2 от ЗФВС категорично определя, че: „С
публични средства се подпомагат финансово изцяло или частично
дейности, които са обект на държавна политика, в следните области на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортнотуристическата дейност: …….т.2. спорт за високи постижения. Тук трябва
да отбележим, че във всички документи на ЕС и Р България касаещи
спорта се определя необходимостта от високо спортно майсторство, като
приоритетна държавна политика. Това е ясно записано в Националната
стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в
Република България 2012 –2022, точка ІІІ.3.Спорт за високи постижения,
а именно:
„Мястото на спорта за високи постижения в Националната система
за физическо възпитание и спорт се определя от нарастващото значение на
престижните, интегративните и възпитателните функции на елитния спорт.
Високото равнище на спорта и изключителната конкуренция в световен
мащаб изискват адекватна система за подготовка, съобразена с най-новите
постижения на науката и техническия прогрес. За изпълнението на тази
стратегическа задача е необходимо усилията на държавата и обществото да
се насочат в две основни направления – детско-юношеския и елитния
спорт“
В т. IV.2. „Финансиране на системата“ от Националната стратегия
за развитие на физическото възпитание и спорта в Република
България 2012 –2022 ясно са посочени начините на финансиране и
задълженията на държавните и местни органи, като тяхна политика, а
именно:
……………………………………………………………………….
от реалния сектор–чрез реклама и спонсорство за подпомагане на
националните и местните спортни организации; тази активност на
частните субекти се насърчава от държавата чрез създаване на
необходимите нормативни условия и предпоставки;
II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани
резултати:
Целите, които се поставят с настоящия Проект за „Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Бургас“ е на основание гореизложеното и в изпълнение на

цитираните законови актове, национални стратегии и правила да се
създадат привлекателни възможности на юридическите и физически лица
да спонсорират спортните клубове, чиито елитни отбори, не само
развиват високо спортно майсторство, а и са лицето на Община Бургас
пред спортната общественост. Със своите спортни прояви и участия в
турнирни мачове, включително и телевизионни излъчвания, те
рекламират нашия град пред населението на държавата, а в
международните си срещи са реклама за общината и държавата пред
света. Не трябва да се пренебрегва и че с участието си в елитните групи
на изброените колективни спортове при провеждането на спортни срещи
в град Бургас, те пряко спомагат за развитието на спортния туризъм, а
гостуващите отбори и техните привърженици допринасят за увеличаване
на приходите на бургаския бизнес свързан с хотелиерство,
ресторантьорство, търговия на дребно и други.
Основната цел на предложените изменения е да се създадат благоприятни
и привлекателни условия пред спонсорите, които да бъдат заинтригувани
в подкрепата на спорта, като в същото време им се дават възможности за
постигане на икономически ефект от това в тяхната дейност.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на
новата наредба.
За прилагане на публикуваната за обсъждане „Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Бургас“ не се изискват допълнителни финансови и други
средства.
IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието
му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането
на действащото българско законодателство с регламентите и директивите,
относими към тази материя.
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от
30.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е
предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради
необходимостта Общински съвет – Бургас, мандат 2019 – 2023 г. да

предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за
гражданите на гр. Бургас.
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се
входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински
съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail:
y.georgiev@burgascouncil.org

