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.
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 30.03.2019 г., за
предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26 ал.4,
изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от наличието на ежедневни
искания за разглеждане на услугата, която се въвежда. Освен това, предложението
е било оповестено в мотиви за предходно изменение на наредбата, но същото не е
включено в проект за решение.
Причините, които налагат предлаганите изменения и допълнения,
В Община Бургас ежедневно постъпват 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: Улесняване на гражданите, чрез предоставянето на
административната услуга, от компетентността на друга община чрез администрацията
на община Бургас.
Финансовите и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането
на новата уредба.
Направена е финансова обосновка, както следва:
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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.
Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменения
в закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в
съответствие с правото на Европейския съюз.

