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.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.
Причините, които налагат предлаганите изменения и допълнения,
1. В деловодството на Община Бургас е депозирана подписка с вх. №94-0139558/20.11.2018 г. с искане за намаляване размера на цената на услугата за ползване
тротоари и терени за търговска дейност от преместваем обект, намиращ се в района на
РУМ „Велека“.
Посочената цена на услуга е определена в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас.
Размерът й е различен в зависимост от зоната, в която се намира обекта и се събира на
кв. метър за ден или за месец. Обектите, находящи се в находящи се в района на РУМ
„Велека“, както и в „районните центрове около РУМ "Младост"; РУМ "Резвая" и МБАЛ“
са описани в Приложение 3 от Наредбата и попадат в I-ва зона заедно с пространства,
заключени от улици основно в централна градска част. От изброените „районни
центрове“ към момента такива обекти има само в района на РУМ „Велека“ и УМБАЛ.
Оставането им в тази зона, където цените са по-високи не е оправдано. В тези райони
има трайно незаети позиции за поставяне на преместваеми обекти, което сочи, за липсата
на интерес за развиване на такъв вид търговска дейност. Това налага цените да се
актуализират като размерът им бъде уеднаквен с този на цените в комплекса.
2. От 16 февруари 2019 г. по отношение на всички държави членки на ЕС влиза в
сила и е задължителен за прилагане Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент
и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите
чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в
Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 /Регламента/.
Регламентът въвежда изготвянето на многоезични стандартни удостоверения към
официални документи, издадени от органите на държава членка в съответствие с
националното ѝ право. Предназначението на многоезичните стандартни удостоверения
е да се улесни преводът на официалните документи, към които са приложени и същите
не циркулират като самостоятелни документи между държавите членки.
Във тази връзка за Община Бургас възниква задължение за издаване на следните
многоезични стандартни удостоверения по утвърдени с Регламента образци,
удостоверяващи фактите:
1.
Раждане, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение –
улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ I към Регламента;

2.
Смърт, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение –
улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ III към Регламента;
3.
Брак- чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение –
улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ IV към Регламента;
4.
Брачна дееспособност - чрез издаване на Многоезично стандартно
удостоверение – улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ V към Регламента;
5.
Семейно положение - чрез издаване на Многоезично стандартно
удостоверение – улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ VI към Регламента;
6.
Местоживеене и/или местопребиваване – чрез издаване на Многоезично
стандартно удостоверение – улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ X към Регламента.
С оглед изложеното, в Приложение 3, Раздел IV, Административни услуги, 1.
Услуги, предоставяни от Дирекция ГРН на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
се добавя нова т. 1.32. Издаване на многоезично стандартно удостоверение – улеснение
на превода, размер на таксата в лева – 5,00.
Необходимо е отмяна на разпоредби, касаещи услуги заличени в
Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и Община
Бургас, тъй като същите се предоставят под друга форма – услугите описани в
Приложение 3, Раздел IV, Административни услуги, 1. Услуги, предоставяни от
Дирекция ГРН т.1.14 и т.1.15.
При прегледа на определените в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас такси за услуги,
предоставяни от Дирекция ГРН установихме, че липсва ред 1.29. На ред 1.28. е посочена
услуга 1.29. Всички други видове удостоверения по искане на заявителя, както и че
липсва посочена такса за издаване на препис- извлечение от акт за сключен граждански
брак. Във връзка с посоченото предлагаме да се добави т.1.29. Издаване на преписизвлечение от акт за сключен граждански брак, размер на таксата в лева – 5,00.
Зачестяват случаите на подаване до Община Бургас на заявления, за които след
разглеждането се установява, че компетентна да извърши административната услуга е
друга общинска администрация, без да е необходимо предоставяне на информация и
доказателствени средства за издаване на индивидуалния административен акт от страна
на Община Бургас. В тези случаи се ангажира административен капацитет на Община
Бургас за преглед и насочване на заявленията към съответната администрация,
извършват се разходи, свързани с приемането, комплектуването, изпращането и
предаването на издадения документ на заявителя. През изминалата 2018 год. броя на
приетите и обработени заявления надхвърля 480 като се наблюдава тенденция към
увеличаване. В тази връзка предлагаме да се определи такса за услугата, оказвана от
Община Бургас в размер на 3,00 /три/ лева.
Целите, които се поставят
1. Уеднаквяване цените на услугата за поставяне на преместваеми обекти в
комплексите и районните центрове около РУМ „Младост; РУМ „Велека“, РУМ „Резвая“
и МБАЛ.

2. Синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на регламента, съответно
създаване на система за допълнително опростяване на административните формални
процедури за движението на някои официални документи и техните заверени копия,
когато тези официални документи и техните заверени копия са издадени от орган на
държава членка на ЕС.
Финансовите и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането
на новата уредба.
По отношение намаляване цената на услуга за поставяне на преместваемите
обекти в районните центрове не са необходими финансови средства за прилагане на
новата уредба.
По отношение издаването на многоезични стандартни удостоверения към
официални документи ще са необходими допълнителни финансови средства, въз основа
на които се формира и цената на услугата. В тази връзка е направена финансова
обосновка.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.
При прилагане на новата уредба не се очаква влияние върху финансовите
резултати.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект е съобразен с Регламент 360/2012 или Решение на ЕК
2012/21/ЕС, Решение на Комисията от 20 декември 2011 година, относно прилагане на
член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за
държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на
определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически
интерес и Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли
2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на
изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за
изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
1. ОТНОСНО:
Одобряване размер на цената на услуга за получаване на многоезично
стандартно удостоверение
и
Издаване на препис- извлечение от акт за сключен граждански брак:
Съгласно член 11 Такса за получаване на многоезично стандартно удостоверение
от Регламента, държавите членки гарантират, че таксата за получаване на многоезично
стандартно удостоверение не надвишава цената на изготвяне на многоезичното
стандартно удостоверение или на официалния документ, към който удостоверението е
прикрепено, в зависимост от това коя е по-ниска.

Съгласно действащата към настоящия момент Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
таксата за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние и за
издаване на всички останали документи, към които е възможно да се издаде многоезично
стандартно удостоверение съгласно настоящия Регламент е в размер на 5,00 /пет/ лв.
Единственото изключение е таксата за издаване на удостоверение за сключване на брак
от български гражданин в чужбина, която е в размер на 15,00 /петнадесет/ лева.
Размерът на таксата за издаване на препис- извлечение от акт за сключен
граждански брак е в съответствие с таксата за издаване на удостоверение за сключен
граждански брак- дубликат, както и за издаване на препис- извлечение от други
документи (например, такса за издаване на препис- излечение от акт за смърт втори и
следващ път).

Разходи по видове
1.
Разходи за възнаграждения и
осигуровки
2.
Разходи за консумативи
/канцеларски материали, тонер и др./
3.
Разходи за външни услуги
Обща стойност:

Усреднена
Усреднено
часова
необходимо Стойност,
ставка /в
време,
в лева
лева/
човекочасове
12, 03

0,35

4,21

х

х

0,50

х

х

0,29
5,00

2. ОТНОСНО:
Услуги, предоставяни от друга община чрез община Бургас

Разходи по видове
1.
Разходи за възнаграждения и
осигуровки
2.
Разходи за консумативи
/канцеларски материали, тонер и др./
3.
Разходи за външни услуги
Обща стойност:

Усреднена
Усреднено
часова
необходимо Стойност,
ставка /в
време,
в лева
лева/
човекочасове
12, 03

0,25

3,01

х

х

0,20

х

х

0,40
3,61

