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.2, Протокол №46/28.08.2018 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. Такса за услуга, предоставяна от „Детска млечна кухня“.
Финансовите средства в детска кухня се осигуряват от търговска дейност /продажба
на купони/ и субсидия от Общинския бюджет. Към 30.09.2018 г. приходите от продажби са
209 584 лв. Себестойността на същата тази продадена продукция към 30.09.2018 год. е 238
763 лв. От посочените цифри е видно, че дори при сега действащата цена на купона от 2.00
лв. не може да се покрие себестойността на храната.
След изготвеният 9-месечен отчет на Детска млечна кухня, във връзка с направения
разчет на приходите от продажба на талони и съпътстващите разходи и във връзка със
сключените нови договори по обществени поръчки на Община Бургас за хранителни
продукти с нови по-високи цени, бе извършен анализ.
Разделено по месеци,брой работни дни в годината и брой деца, ползващи услугите на
Детска кухня – Община Бургас, оскъпяването се явява с приблизително 0.40 лв. на дете.
ДМК изхранва на ден около 75 деца, които са с безплатни купони съгласно наредбата на
Община Бургас. Двадесет дни в месеца, девет месеца до сега и при цена от 2 лв. на ден това
отнема от кухнята приходи за 27 000 лв., себестойността на които обаче е в продукцията,
която е реализирана и раздадена.
На основание горе изложеното, се предлага цената на купона от 2.00 лв. да бъде
променена на 2.50 лв.
Дори и при това завишаване на стойността на купона, цената остава много под цените
на купоните на частните кухни на територията на Община Бургас, които от 01.10.2018
год.увеличиха цената на купона си. При съпоставка - цените в конкурентните частни кухни
са увеличени още от 01.10.2018г. с 0,50 ст., като там средната цена при пакетна покупка е
3,50 лв. на хранене. С предлаганото от нас увеличение цената на Общинската ДМК ще бъде
отново 1/3 под тази на частните кухни.
Следва да се има предвид, че качеството, разнообразието, правилното приготвяне и
запазване ниската себестойност на купона, ще запази конкурентността на Общинска детска
кухня сред останалите детски кухни в Община Бургас.
1.2. Цени на услуги, предоставяни от училища.
Предложението за утвърждаване на такси в Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ е изготвено, съгласно Закона за
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предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и
обучение, Наредба №2/ 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности и новите изисквания в Рамковите
програми Е за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
обучение за трета степен на професионална квалификация
На основание чл.9 ал.1 т.1 от Закона за професионалното образование и обучение и
на основание чл.5 ал.1 т.2 от Наредба №2/13.11.2014 год. всички професионални гимназии,
каквато е ПГСАГ „Кольо Фичето“ имат право да провеждат обучения по професии и
специалности и да извършват валидиране на професионални знания, умения и
компетентности. В изпълнение на чл.5 ал.3 са разработени и включени в Правилника за
дейността на гимназията Вътрешни правила за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности. Съгласно Глава пета на Наредба № 2/13.11.2014 год. са
разработени калкулации и план–сметки за всяка процедура от валидирането, които са
утвърдени от директора на гимназията.
Поради това с новите предложения за курсове и цени се предлага първо обучение за
част от съответната професия - по Рамкова програма Д5 и след това надграждане за цялата
професия по Рамкова програма Е9 при спазване на Държавните образователни стандарти
/ДОС/. Броят на компетентностите по ДОС /за част от професията /, които трябва да се
покрият са еднакви като брой, затова цената за част от професията е еднаква за всички
направления. Броят на изпитите по учебните планове за отделните специалности са
различни, затова и цените за обучение по различните специалности се различават.
Валидирането е само за втора степен на професионална квалификация /СПК/ и цената е
еднаква за двете направления.
Целта на предложените
квалификационни курсове с актуализирани цени в
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ е
осигуряване на качествени и адекватни на съвременните изисквания услуги за учениците.
Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да улесни
достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на
труда.
Ще се улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и
достъпа до пазара на труда на лица, които са придобили неформални знания и умения по
вид професия или част от професията.
Актуализацията на цените на квалификационните курсове в Професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ ще създаде по-добри условия за
провеждането на курсовете и ще доведе до синхронизиране между ЗМДТ и новата
нормативна уредба в системата на образованието.
КАЛКУЛАЦИЯ
за обучение в самостоятелна форма
за разширяване на професионална квалификация по Рамкова програма Е
по направление „Градинарство (паркове и градини)”, специалност „Парково строителство и озеленяване“ за придобиване на III-та
степен на професионална квалификация / за цялата професия / след придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за
завършване на средно образование или завършено средно образование и придобита квалификация за част от професията III-та степен, за
деветмесечен период през учебната 2018 / 2019 г.
I. ПРИХОДИ
1. Годишна такса
II. РАЗХОДИ
1. Консултации по предмети от учебния план
32 ч. х 8,50 лв.
272,00 лв.

1230,00 лв.
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2. Изпити
Председател
Член
Квестор

25 изп. х 7,50 лв.
25 изп. х 6,00 лв.
50 изп. х 4,00 лв.

187,50 лв.
150,00 лв.
200,00 лв.
------------537,50 лв.

3. Проверка и оценка на ДКИ
Теория
3 уч. х 7,50 лв.
Практика
3 уч. х 6,00 лв.
4 уч. х 4,00 лв.

22,50 лв.
18,00 лв.
16,00 лв.
------------56,50 лв.

4. Ръководство на обучението
Ръководител на курса - 7%
Счетоводител
-3%

61,00 лв.
26,00 лв.
------------87,00 лв.

5. Други разходи
Осигуровки
Материали
Издръжка
Данък ЗКПО

219,00 лв.
11,00 лв.
10,00 лв.
37,00 лв.
------------277,00 лв.

ОБЩА СУМА :

1230,00 лв.

ПЛАН СМЕТКА
ВАЛИДИРАНЕ
на професионални знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене по направленията: „Строителство“ и „Градинарство (паркове и градини)“
за придобиване на II-ра СПК за учебната 2018-2019 г.
Общо за три процедури:
935,00 лв.
I. Установяване на знания и умения
180,00 лв.
Професионално ориентиране и начално консултиране
Консултант 4 часа х 6,00 лв.
24,00 лв.
Съпоставка на доказателствения материал и документи
Комисия 3 човека х 6,00 лв.
18,00 лв.
Изготвяне и провеждане на входящи изпитвания
Председател 6 часа х 6,00 лв.
36,00 лв.
Член
4 часа х 6,00 лв.
24,00 лв.
Консултант 2 часа х 6,00 лв.
12,00 лв.
-------------72,00 лв.
Отговорно лице
10,00 лв.
Счетоводител
5,00 лв.
-------------15,00 лв.
5. Други разходи
Осигуровки
30,00 лв.
Материали
10,00 лв.
Издръжка
6,00 лв.
Данък ЗКП
5,00 лв.
-------------51,00 лв.
II. Допълнително обучение
630,00 лв.
1. Консултации
60 часа х 7,50 лв.

450,00 лв.

2. Изпит
Председател 2 часа х 7,50 лв.
15,00 лв.
Член
2 часа х 6,00 лв.
12,00 лв.
-------------27,00 лв.
3. Отговорно лице
Счетоводител

10,00 лв.
5,00 лв.
--------------
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15,00 лв.
4. Други разходи
Осигуровки
Материали
Издръжка
Данък ЗКП

113,00 лв.
3,00 лв.
3,00 лв.
19,00 лв.
-------------138,00 лв.

III. Държавни квалификационни изпити 125,00 лв.
1. Провеждане на Държавни квалификационни изпити
Теория 3 ч. х 7,50 лв.
Практика 3 ч. х 6,00 лв.
Квестори 4 ч. х 4,00 лв.
2. Отговорно лице
Счетоводител
Консултант
3. Други разходи
Осигуровки
Материали
Издръжка
Данък ЗКПО

23,00 лв.
18,00 лв.
16,00 лв.
------------57,00 лв.
15,00 лв.
5,00 лв.
10,00 лв.
-------------30,00 лв.
20,00 лв.
9,00 лв.
5,00 лв.
4,00 лв.
------------38,00 лв.

КАЛКУЛАЦИЯ
за обучение в самостоятелна форма съгласно Рамкова програма Д - вариант Д5
за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията с III-та степен на професионална
квалификация по направления „Строителство“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Градинарство (паркове и градини)“ за лица
навършили 16 години, за тримесечен период през
учебната 2018 / 2019 г.
I. ПРИХОДИ
1. Годишна такса
410,00 лв.
II. РАЗХОДИ
1. Консултации по предмети от учебния план
27 ч. х 8,50 лв.
229,50 лв.
2. Провеждане е оценяване на изпит
Теория
3 уч. х 7,50 лв.
22,50 лв.
Практика
3 уч. х 6,00 лв.
18,00 лв.
4 уч. х 4,00 лв.
16,00 лв.
------------56,50 лв.
3. Ръководство на обучението
Ръководител на курса - 7%
20,00 лв.
Счетоводител
-3%
9,00 лв.
------------29,00 лв.
5. Други разходи
Осигуровки
73,00 лв.
Материали
5,00 лв.
Издръжка
5,00 лв.
Данък ЗКПО
12,00 лв.
------------95,00 лв.
ОБЩА СУМА :

410,00 лв.

КАЛКУЛАЦИЯ
за обучение в самостоятелна форма
за разширяване на професионална квалификация по Рамкова програма Е
по направления, „Архитектура, урбанизъм и геодезия”, специалност „ Геодезия ” за придобиване на III-та степен на професионална
квалификация / за цялата професия / след придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно
образование или завършено средно образование и придобита квалификация за част от професията III-та степен, за деветмесечен период
през учебната 2018 / 2019 г.
I. ПРИХОДИ
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1. Годишна такса
II. РАЗХОДИ
1. Консултации по предмети от учебния план
33 ч. х 8,50 лв.
280,50 лв.
2. Изпити
Председател
23 изп. х 7,50 лв.
Член
23 изп. х 6,00 лв.
Квестор
46 изп. х 4,00 лв.

1180,00 лв.

172,50 лв.
138,00 лв.
184,00 лв.
------------494,50 лв.

3. Проверка и оценка на ДКИ
Теория
3 уч. х 7,50 лв.
Практика
3 уч. х 6,00 лв.
4 уч. х 4,00 лв.

4. Ръководство на обучението
Ръководител на курса - 7%
Счетоводител
-3%
5. Други разходи
Осигуровки
Материали
Издръжка
Данък ЗКПО

ОБЩА СУМА :

22,50 лв.
18,00 лв.
16,00 лв.
------------56,50 лв.
58,00 лв.
25,00 лв.
------------83,00 лв.
209.50 лв.
11,00 лв.
10,00 лв.
35,00 лв.
------------265,50 лв.

1180,00 лв.

КАЛКУЛАЦИЯ
за обучение в самостоятелна форма
за разширяване на професионална квалификация по Рамкова програма Е
по направлениe ”Строителство”, специалност “Строителство и архитектура“ за придобиване на III-та степен на професионална
квалификация / за цялата професия / след придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно
образование или завършено средно образование и придобита квалификация за част от професията III-та степен, за деветмесечен период
през учебната 2018 / 2019 г.
I. ПРИХОДИ
1. Годишна такса
1500,00 лв.
II. РАЗХОДИ
1. Консултации по предмети от учебния план
42 ч. х 8,50 лв.
357,00 лв.
2. Изпити
Председател
30 изп. х 7,50 лв.
225,00 лв.
Член
30 изп. х 6,00 лв.
180,00 лв.
Квестор
60 изп. х 4,00 лв.
240,00 лв.
------------645,00 лв.
3. Проверка и оценка на ДКИ
Теория
3 уч. х 7,50 лв.
22,50 лв.
Практика
3 уч. х 6,00 лв.
18,00 лв.
4 уч. х 4,00 лв.
16,00 лв.
------------56,50 лв.
4. Ръководство на обучението
Ръководител на курса - 7%
74,00 лв.
Счетоводител
-3%
32,00 лв.
------------106,00 лв.
5. Други разходи
Осигуровки
267,50 лв.
Материали
12,00 лв.
Издръжка
11,00 лв.
Данък ЗКПО
45,00 лв.
------------335,50 лв.
ОБЩА СУМА :
1500,00 лв.
КАЛКУЛАЦИЯ
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за обучение в самостоятелна форма
за разширяване на професионална квалификация по Рамкова програма Е
по направлениe ”Строителство”,специалност “Водно строителство“ за придобиване на III-та степен на професионална квалификация /
за цялата професия / след придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или
завършено средно образование и придобита квалификация за част от професията III-та степен, за деветмесечен период през учебната
2018 / 2019 г.
I. ПРИХОДИ
1. Годишна такса
1630,00 лв.
II. РАЗХОДИ
1. Консултации по предмети от учебния план
46 ч. х 8,50 лв.
391,00 лв.
2. Изпити
Председател
33 изп. х 7,50 лв.
247,50 лв.
Член
33 изп. х 6,00 лв.
198,00 лв.
Квестор
66 изп. х 4,00 лв.
264,00 лв.
------------709,50лв.
3. Проверка и оценка на ДКИ
Теория
3 уч. х 7,50 лв.
22,50 лв.
Практика
3 уч. х 6,00 лв.
18,00 лв.
4 уч. х 4,00 лв.
16,00 лв.
------------56,50 лв.
4. Ръководство на обучението
Ръководител на курса - 7%
81,00 лв.
Счетоводител
-3%
35,00 лв.
------------5. Други разходи
Осигуровки
293,00 лв.
Материали
11,00 лв.
Издръжка
5,00 лв.
Данък ЗКПО
48,00 лв.
------------357,00 лв.
ОБЩА СУМА :

1630,00 лв.

1.3. Цени на услуги, предоставяни от Културен център „Морско казино“ и
Открита сцена „Охлюва“.
1.3.1. Поради това че всяка отделна експозиция предглага различни по стойност
разходи и съответно различно по стойност приходи предлагаме към съществуващите цени
на билети за изложби експонирани в зала „Ал. Г. Коджакафалията“ да бъдат добавени и
сумите: 3.00, 4.00, 5.00 и 7.00 лева. Предлаганият диапазон от цени на билети се формира
въз основа на следните критерии:
Вложените средства за реализиране;
Иновативност и атрактивност;
Формираната финансова и добавенa стойност на изложбата;
Прогнозираните продажби на билети;
Считаме, че горепосочените критерии ще дадат възможност да се определят
конкретни цени на билети, отговарящи не само на финансовата, но и на добавената
емоционална и интелектуална стойност.
Целта е да се постигне гъвкавост при определянето на цените за билети за всяка
експозиция в съответствие с разходите направени за организирането и реализацията ѝ.
Следва да се отбележи, че предложените такси целят увеличаване приходите на КЦ
„Морско казино“ съобразно с прогнозираните продажби за всяка конкретна експозиция.
1.3.2. Културен център „Морско казино“ се утвърди като културно средище и място за
провеждане на събития и изложби с местен, национален и международен характер.
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Организират се изложби на традиционно и модерно изкуство; творчески проекти, както и
гостуващи експозиции на музеи и частни колекции.
През последните две години Културен център „Морско казино“ реализира два проекта
представящи по иновативен начин разнообразието на декоративни морски и речни риби, и
археологическите находки направени в Черно море. „Подводен свят“ и „Тайните на Черно
море“ се превърнаха в изключително успешни мобилни експозиции, предизвикващи
огромен интерес в страната и чужбина. Това налага да бъде бъде определена такса за
пътуващи изложби собственост на Община Бургас. Месечната такса е формирана въз
основа на вложените средства за изработването на експозициите и на основание на
очакваните приходи от страна на наемателя.
Целта на предложените изменения и допълнения е да се увеличат приходите на КЦ
„Морско казино“, както и да се създадат възможности за реализация на нови събития от
културен или граждански характер, както и да се популяризират изложбите, реализирани от
културния център. Следва да се отбележи, че таксите за предоставяне на мобилни
експозиции са съобразени с изразходваните средства за реализирането им.
Очакванията от предложените допълнения и изменения на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас са
свързани с реализацията на финансови постъпления за Културен център „Морско казино“,
както и с по-добра организация на работата по мобилните експозиции, а също и ясна
формулировка на предоставените услуги. Пътуващите изложби на културния център ще
продължат да повишават интереса на публиката и да популяризират град Бургас като
средище на иновативни подходи за реализиране на експозиции.
1.4. Цени на услуги и права предоставяни от ОП „Летен театър, фестивали и
концерти”.
1.4.1. Предлаганото отпадане на звукозаписната дейност е продиктувано от
бракуването на техниката, съгласно инвентаризационен опис от 17.02.2012 г., протоколи за
бракуване на дълготрайни материални активи №3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 от 06.03.2012 г. и
протокол № 12 от 08.03.2012 г. и Решение по т. 8 от проведеното на 23.02.2016 г. заседание
/Протокол № 8/ на Общински съвет – Бургас.
1.4.2. Наемът на Летен театър – Бургас не е повишаван от 2015 година, като сумата е
1500 лева с ДДС. На база условията, които предлагаме, изцяло обновените седалки (1970 на
брой), улеснен достъп за извършване на товаро – разтоварни дейности, изградена рампа и
ложа за хора в неравностойно положение. Както и възможност за продажба на
допълнителен брой правостоящи места, поради достатъчното свободно пространство и
фактът, че е единственият театър в България с подвижен покрив, гарантиращ провеждането
на събития, въпреки метеорологичните условия, предлагам наемът на театъра да се повиши
с 10 (десет) на сто.
Предвид повишаването на разходите по поддръжка на Летен театър, включващо
разходите за ел. енергия, подвижен покрив – абонаментна поддръжка и текущи ремонти ,
вътрешни инсталации (чиги, бленда, светлинен мост), чилър система - абонаментна
поддръжка и текущи ремонти. Както и възникнали други ремонти по поддръжка на
сградния фонд на Летния театър, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ при Община
Бургас, счита за необходимо завишаването на наема на Летен театър с 10 %, от досегашната
сума.
За сравнение Летният театър в Пловдив разполага с 1800 седящи места, не разполага с
подвижен покрив и се отдава под наем за сумата от 1800 лв. без ДДС.
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Летният театър във Варна е с 2341 седящи места, също не разполага с подвижен
покрив и се отдава под наем за сумата от 3000 лв. без ДДС.
ВИД РАЗХОД
Сума в лева с вкл. ДДС
Материали
8 900
Вода, горива, енергия
20 000
Външни услуги – В това число поддръжка на подвижен покрив 29 000
Общински и държавни данъци и такси
3 500
Всичко в лева, с вкл. ДДС
61 400
ВИД ПРИХОД
От наематели ( целогодишно)
От събития – наем зала
Всичко в лева, с вкл. ДДС

Сума в лева с вкл. ДДС
20 975
36 725
57 700

1.4.3. Изменения и допълнения по т. Входни билети за Национален конкурс „Бургас и
морето“, Фестивал на „Пясъчни фигури“ и за фестивал „Джаз в Бургас“:
На основание чл. 8, т. 12 от Правилника за дейността на общинско предприятие
„Летен театър, фестивали и концерти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по
т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 8/23.02. 2016
г.; по т.1, Протокол №25/28.03.2017 г. и с цел осигуряване на възможност за своевременни
регулации на цените, в зависимост от моментното състояние на пазара, търсенето на билети
за конкретното събитие, предлаганата програма и концепция в конкретната година,
предлагам премахване на конкретни цени на билети и входни такси за Национален конкурс
„Бургас и морето“, Фестивал на „Пясъчни фигури“ и за фестивал „Джаз в Бургас“.
1.4.4. Изменения и допълнения по „Услуги предоставени от Експозиционен център
„Флора“ Бургас:
За прецизиране на текстовете се предлага по т. Ползване на зали - да се внесе
уточнението: за конференции, съвещания, семинари и др. без входни такси. Друго
изменение в същата точка е добавянето на уточнение, че наемането за цял ден е с краен
срок до 8 часа.
Предлага се въвеждане на нова точка „Ползване на зали за базари, изложения и други
търговски събития и събития с входни такси“ към „Услуги предоставени от Експозиционен
център „Флора“ Бургас“, в която залите да имат различно, по-високо таксуване при наемане
за търговски събития и/или събития с входна такса.
Основанието за това е разгръщането на изложение, базар или друго събитие с
търговски характер, чиято цел е осъществяване на директни продажби към краен
потребител, води до реализиране на приход за организатора. С цел да не бъдат поставяни
при равни условия организаторите на събития с комерсиален и некомерсиален характер се
налага формиране на изцяло нов раздел в тарифата.
Предлага се точка „Изложения“ да се промени на „Изложения и базари, организирани
от Община Бургас“ към „Услуги предоставени от Експозиционен център „Флора“ Бургас“.
Да се премахне цена за участие - еднократно за плащане на кв. м. в размер на 30 лв. и
въвеждане на две нови цени на услуги:
–
Цена за участие в изложения – еднократно заплащане - с вкл. ДДС - 150 лв.
–
Цена за участие в базари – еднократно заплащане - с вкл. ДДС - 30 лв.
Точка „цена за излагане на търговска продукция по време на изложения, организирани
от Община Бургас - заплащане на кв.м. за ден“ се променя по следния начин: „Цена за
излагане на търговска и изложбена продукция на кв.м. за ден “, без да се прави промяна в
определените цени. Това се прави, защото въвеждането на такса и за базари ще увеличи
приходната част и ще допринесе за отделно поемане на финансова отговорност от
участниците, която да покрива организационните разходи. Причината в различната
8

еднократна такса при изложенията и базарите е фактът, че организацията на базари е помалко ресурсоемка.
Предоставните услуги се допълват с нови:
точка Наем на „Офис за ден“ в Експо център „Флора“
- до час – 10 лв. /за човек/
- до 4 часа – 25 лв. /за човек/
- до 8 часа – 50 лв. /за човек/
- 10% отстъпка от цената при повече от две наемания в месеца
Мотивите са, че услугата „Офис за ден“ е стъпка към динамичните, млади и креативни
хора. Това е нова, гъвкава услуга и предлага възможност на новосъздадени фирми да
извършат първите си стъпки, срещи и интервюта, преди отваряне на свое собствено офис
пространство. „Офис за ден“ предоставя възможност всеки да стартира, развива и
управлява компанията си, съсредоточавайки се върху бизнеса си, без да съществуват
притесненията за обезпечаване на пространството. Стартирането на подобна услуга няма да
доведе до допълнителни разходи за оборудване и ремонт на помещения, тъй като такива
вече са налични в следствие на оптимизиране на пространствата на администрацията в
Експо център „Флора“.
Предлага се нова подточка „Наем на мека мебел за презентации“ към точка „
Ползване на инвентар /без вкл. Транспорт“, като нова услуга. Промяната се извършва с цел
повишаване качеството на предлаганите услуги и разширяване на възможностите за
провеждане на конференции.
Към точката „Ползване на фоайета в сгради на ОП «ЛТФК»“ се включва нова точка възможност за поставяне на банкомат. Тази нова услуга - поставянето на банкомат на обект
с целогодишна посещаемост, в условията на липсващ подобен апарат в целия Приморски
парк е логична стъпка към разгръщането на нови услуги, предлагани на територията на
Експо център „Флора“. Монтирането на банкомат е отговор на високото търсене на
подобно устройство, което ще обслужва не само посетители на събития в Експо центъра, но
и клиентите на останалите търговски обекти в Морската градина.
Предлага се въвеждане на нова услуга - при наемане на площи с цел организиране на
външни платени събития в сградата на Експо център „Флора“ да се предлага осъществяване
продажба на билети от лица, ангажирани от ОП „Летен театър, фестивали и концерти“,
срещу 10% от осъществените продажби. Въвеждането на тази услуга ще допринесе за
увеличаването на приходната част. Възможността за директна продажба на билети при
събитие в Експо центъра ще увеличи интереса към наемане на пространствата за концерти
и платени мероприятия.
1.5. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Туризъм“.
1.5.1. Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“.
Комплексът е отворен за посетители вече 5 години. Предвид постепенното
увеличаване на разходите по поддръжка на комплекса и пристана на Острова, изтеклият
период по гаранция на кораб „Анастасия“, както и увеличаване размера на минималната
работна заплата и разходите за осигуровки, ОП „Туризъм“ счита, че е необходимо
завишаване на цените на транспортната услуга.
В стойността на билета за транспорт са калкулирани разходи за: работни заплати и
осигуровки, материали, горива, енергия, данъци, такси и застраховки и др. От приложените
справки е видно, че разходите превишават приетата средна цена над средната себестойност
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на билет за един пасажер средно с 2,20 лева. Предвид изложеното, ОП „Туризъм“ предлага
завишаване на билета за транспорт за кораб „Анастасия“.
С цел прецизиране на диференцираните цени и избягване на неточности по
отношение на таксуване за определени услуги, предлагаме в тарифата да се добави думата
„астрономически“ към определяне времетраенето на предоставяне на услугите, както и „на
започнат час“ – с цел уточнения на стойността на услугата.
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ОП „ТУРИЗЪМ“ – МОТОРЕН КОРАБ АНАСТАСИЯ
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
КОРАБ
ВИД РАЗХОД

Заплати - трудови договори - бруто
Осигуровки работодател - тр. договори
Материали, ДМА, ДНМА
Вода, горива, енергия
Външни услуги
Общински и държавни данъци и такси
Застраховки
Всичко в лева, с включен ДДС

Сума в лева с
вкл. ДДС
128 617
24 019
21 483
29 060
60 469
2 509
8 581
274 738

КОРАБ
ВИД ПРИХОД

Приходи от продажба на услуги:
Транспорт кораб
Всичко в лева, с включен ДДС

Сума в лева с
вкл. ДДС
223 302
223 302

КОРАБ
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

За периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 г.

Сума в лева с
вкл. ДДС
-51 436

Брой пасажери (без деца под 7 години и лица с увреждания)

22 964
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Средна цена на билет за транспортна услуга за 1 пасажер

9,72

Средна себестойност на транспортната услуга за 1 пасажер

11,96

Превишение на приетата средна цена над средната
себестойност на билет за 1 пасажер

-2,24

СПРАВКА ЗА ПРОДАДЕНИТЕ БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ
КОРАБ „АНАСТАСИЯ“
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Ед. цена с
ТК „Остров Света Анастасия“
Брой
в%
вкл. ДДС
1.Билет за кораб „Анастасия“
/*цената важи за двупосочен билет от
Бургас до Остров Света Анастасия. В
определени (предварително обявени) дни
същата цена важи за 1-часова разходка в
Бургаския залив)
Стандартен
01.06-30.09
1.10-31.05

12,00
9,00

8863
1799

За ученици и лица, упражнили правото си
на пенсия за осигурителен стаж и възраст
01.06-30.09
1.10-31.05
За деца до 7 години и лица с увреждания
За групи (над 20 човека)
01.06-30.09
1.10-31.05
За ученически групи (над 20 човека)

42,13%

23,50%
8,00
7,00
Безплатно
10,00/на
човек
8,00/на човек
6,00/на човек

5151
795
2342
3680

9,25%

25,12%

563
2113
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ОБЩО

25306

1.5.2. Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“.
Тук се предлага отпадане на цени и уточняващи допълнения. Като мотивите са
следните:
- Двама възрастни с до три деца над 7 години – цената е несъобразна, предвид
съотношението приход/разход за предоставяне на конкретната услуга;
- Наем на мултифункционална зала – услугата реално не се прилага. В ТК „Акве
калиде“ се отдава под наем единствено Кафетерията, за което има предвидена отделна цена
в Тарифата;
- Наем на клетки в биопазара – цената не се прилага и няма необходимост от
упоменаването ѝ в Тарифата. При първоначалната концепция за развитието на
туристически комплекс „Акве калиде“ е било предвидено организиране на биопазари на
открито. Към момента такива не се провеждат.
Подобно на ценоразписа на услугите, предоставяни в ТК „Остров Света Анастасия“,
ОП „Туризъм“ предлага уточняване на механизма за изчисляване на дължимата сума при
предоставяне на услугите на час, с добавяне на уточнението „на започнат час“.
2. 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.
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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