МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за oпределянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, приета от Общиснки съвет - Бургас

1.Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас:
В края на настоящата година предстои да бъде изградена ледена пързалка с
размери 600 кв.м. След изграждането й, общинското предприятие ще е в състояние да
приема и обслужва изградената ледена пързалка. Това налага актуализация на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Oбщина Бургас и Тарифата към нея, с цел определяне на цени за
услугата, които ще предоставя Община Бургас, чрез ОП „Спортни имоти“ от края на
2017 година. Ползването на нововъведената услуга, а именно – ледена пързалка, налага
приемането на индивидуализация и цени за предоставянето на новата услуга.
2. Цели, които се поставят:
При формирането на цените на описаната услуга, която следва да се предоставя
от ОП „Спортни имоти“ е определяща пазарната ситуация към настоящия момент, като
при определянето им са взети под внимание и цените на същата услуга, която предлагат
в останалите областни градове. Общинското предприятие цели с дейността си да
реализира, както финансови постъпления за Oбщина Бургас, така и предоставяне на
една услуга, която е единствена по рода си на територията на Oбщина Бургас, а именно
ползването на ледена пързалка. Услугата, която ще се предоставя цели създаването на
един нов продукт, който ще представлява интерес, както за туристите, така и за
местните жители и най – вече за децата. Определени са единични цени за ползване на
пързалката, които са съобразени с възрастта на посетителите. Освен това е определена
и такса за наем на кънки.
Стандартната цена за ползване на ледена пързалка за посетители над 18 годишна
възраст е 5.00 лв. за един час и наем на кънки 4 лв. за един час. За посетителите от 10
год. до 18 год. възраст и за студенти, таксите за ползване са 3.00 лв. входен билет за
един час и наем на кънки 2.00 лв. за един час. За най – малките посетители под 10 год.
възраст таксите за следните: 2.00 лв. входен билет за един час и наем на кънки 2.00 лв.
за един час.
Предвидена е и такса за предплатен абонамент, включващ 10 сесии, като таксата
отново е съобразена с възрастовата граница на посетителите.
Като социално отговорно предприятие ОП „Спортни имоти“, заедно с експерти
от Oбщина Бургас, разработи и ценови предложения, насочени към облекчаване на
разходите на най-уязвимите групи в нашето общество, а именно децата и младежите с
увреждания. Tова ще осигури равнопоставена достъпност до услугите на ледената
пързалка и те ще я ползват при намалени цени.
Предложението е основано на разбирането за достъпни и ефективни услуги,
отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички
страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна
реализация.

Основната цел е предоставена възможност за всички граждани, жители и гости
на Oбщина Бургас, гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи
чрез създаване на възможност, грижа и физически занимания за социално включване.
Всички деца и младежи, настанени и ползващи социални услуги в социалните
заведения на Oбщина Бургас, ще могат да ползват ледената пързалка безплатно на час,
като винаги ще бъдат с придружители и предварително ще има уговорка и изготвени
списъци на участниците.
Всички деца и младежи до 29 годишна възраст с увреждания, ще заплащат за
входен билет, наем на кънки и цена за наем на гардероб, сумата от 1.00 лв. с ДДС на
използван час. Тъй като това са деца и младежи, отглеждани в семейна среда и поради
тяхното здравословно състояние и в посока превенция на инциденти, ще е
препоръчително те да имат придружител, който да бъде с тях на ледената пързалка.
Затова е разработено предложение за придружители на деца и лица с увреждания да
заплащат по 1.00 лв. с ДДС на използван час, съответно за входен билет, за наем на
кънки и за цена за наем на гардероб.
Предвидена е и възможност за предплатен абонамент за придружители на хора с
увреждания /включващ входен билет за 10 сесии и наем на кънки/ за сумата от 5 лв. с
ДДС на час.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Бургас, приета от Общински съвет – Бургас предполагат финансови разходи, свързани с
издръжката, поддръжката и стопанисването на ледената пързалка.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
Очакванията от настоящите изменения и допълнения 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 за
Община Бургас, както и предлагането на една нова услуга за Община Бургас, каквато е
ледената пързалка. Освен това услугата ще привлича интереса както на туристите, така
и на местните жители на града.
5. Анализ за съответствие правото на Европейския съюз:
Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Бургас са в пълно съответствие с европейското законодателство, предвидени
вследствие приложението на Регламент № 1082/2006 г.

