На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и
становища по настоящия проект 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.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.; по т.4 от Протокол
№8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол
№11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от
Протокол №13/29.09.2020 г.. Предложенията могат да бъдат депозирани в
деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул
„Александровска“ № 26 или на следните електронни адреси: obstina@burgas.bg;
z.georgieva@curgas.bg
Краткият 14 – дневен срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи
дейността на Общинските предприятия.
.
МОТИВИ
към Проект на Наредба за изменение 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.4, т.5 и т.6 от
Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.).
1. Причини:
След извършен анализ на дейностите и структурата на общинските предприятия
се направиха и оповестиха предложения за тяхната реорганизация, както следва:
- Обединяване на ОП „Общински имоти“, ОП “Спортни имоти“ и ОП
„Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ и извършване на стопанските
дейности, които се отнасят до управление на имоти като едно предприятие с
наименование „Общински имоти“;
- ОП „Туризъм” да поеме извършването на досегашните дейности, изпълнявани
от Отдел „Туристически политики и дейности“, ОП „Морски знаци“ и Общинско радио
„Гласът на Бургас“;

- ОП „Летен театър фестивали и концерти” да поеме дейностите, изпълнявани от
Младежки културен център.
Освен това се предлага да се прекрати търговското дружество „Обреден
комплекс“ ЕООД и да се създаде общинско предприятие, което да организира и
извършва услугите, свързани с радостните и траурни обреди и да осигурява
съпътстващите ги реквизити, символи и стоки.
Предложенията за промяна на правилниците, съдържащи изменени предмет на
дейност, структура, численост и имущество са оповестени на интернет-страницата на
Община Бургас и портала за обществени консултации.
Това налага да се направят съответни изменения, свързани основно с промяна на
наименованията на предприятията в наредбата, промяна систематичното място на
услугите, извършвани досега от структурите, които се закриват.
Прекратяване на търговското дружество „Обреден комплекс“ ЕООД и създаване
на общинско предприятие, което да изпълнява тези дейности изисква въвеждане на нов
Раздел VII с наименование „ОП „Обреден комплекс - Бургас““, в който са посочени
всички услуги, извършвани досега от дружеството.
От страна на ОП „Чистота Еко“ са предложени
изменения, свързани с
необходимостта от актуализиране на цената за предоставяната услуга „сепариране и
депониране на смесен битови отпадъци“ с
цел обезпечаването на разходите по
предоставяне на услугата, както за членове на сдружението, така и за външни клиенти и
въвеждане на нова услуга –прием и временно съхранение на излезли от употреба
автомобилни гуми“, съответно определяне на цена.
5.
Целите, които се поставят:
Създаването на възможност за предоставяне на услуги от страна на общинските
предприятия след извършените обединения. Привеждане в съответствие на
нормативната уредба с фактическото положение.
5.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба: За прилагане на настоящата наредба не са необходими финансови средства.
Финансова обосновка:
По отношение измененията в Раздел VI „ОП Чистота Еко“
Предлаганата актуализация на цената на услугата „сепариране и депониране на
смесен битови отпадъци“ произтича от направения анализ на разходите за 2019 г. В
последната година се вложиха допълнителни средства за изграждане на
видеонаблюдение на клетката, при спазване на всички изисквания, във връзка с
измененията в Закона за управление на отпадъците. В изпълнение на условията от
Комплексно разрешително се увеличиха значително финансовите средства по
мониторинга на контролираните параметри. Във връзка с предприемат незабавни
действия по контрол и качество на въздуха и допълнителни финансови средства за
обезмирисяване на входящия отпадък. Разходите за сепариране и депониране на смесен
битов отпадък за 2019 година са в размер на 2 450 611 лева за 94 615 тона, а приходите
по сега действащата тарифа за 94 615 тона са в размер на 2 176 145 лева. С приемане на
предложените промени в цените ще се запази нивото на предоставяната услуга и ще се
осигури финансов ресурс за покриване на разходите.
Въведената цена на услуга „прием и временно съхранение на излезли от
употреба автомобилни гуми“ е формирана въз основа на направени проучвания за
същата услуга, предоставяна от други субекти, при пазарни условия.
Предложените нови цени на услуги, които ще се извършват от ОП „Обреден
комплекс до момента услугата се предоставя на пазарен принцип от общинското

търговско дружество, поради което е целесъобразно новосъздаденото общинско
предприятие да възприеме досегашните цени на услуги.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:
Привеждане в съответствие на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас с новото
фактическо положение.
5. 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,
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.

