На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 24.03.2020 г., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за 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., с последващи изменения и допълнения. 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 изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от спешно
решаване на този въпрос, свързан както със запазване на здравето на населението чрез
ограничаване на събирането на хора на едно място, каквото се получава на касите за
заплащане, а също и даване на възможност за намаляне на финансовата тежест чрез
ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период.
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
Наредба за 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.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол
№36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018
г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1,
Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен
съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1,
Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол
№61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол
№7/27.02.2020 г.)

1. Причини, които налагат предлаганото допълнение; цели, които се поставят с
предлаганите промени и очаквани резултати от прилагането.
Със свое решение от 13 март 2020г., Народното събрание на основание чл.84 т.12 от
Конституцията на Република България, обяви извънредно положение.
За уреждане на извънредните мерки на територията на Република България за
предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с
вируса COVID-19 за времето от 13 март 2020г. до прекратяване на извънредното положение
в Народното събрание е приет Закон за мерките по време на извънредното положение,
обявено с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание., сигнатура 054-0124/16.03.2020г.
Освен противоепидемични мерки, направени са редица законодателни промени, в т.ч.
и в данъчни закони, целящи намаление на административната и данъчната тежест.
Направена е промяна в срока за заплащане на данъците върху недвижимите имоти и върху
превозните средства с 5 % отстъпка от 30 април на 30 юни.
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Подобна промяна и по отношение на такса битови отпадъци би имала положителен
ефект, както като ограничаване на посещенията на каси и струпване на хора в епидемичния
период, така също и за намаляне на финансовата тежест на населението, не само в периода
на извънредното положение, но и в общ годишен план.
Поради изключителното намаляне на плащанията на местни данъци и такси, предвид
въведените ограничителни мерки, към настоящия момент не могат да бъдат направени
прогнози за резултатите в очакваните годишни приходи.
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 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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