На заинтересованите лица се предоставя 30-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. по т.5 от Протокол
№16/24.11.2020 г.; по т.3 от Протокол №18/21.12.2020 г. 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.
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.; 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. по т.5 от Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.3
от Протокол №18/21.12.2020 г.)

1. Причини, в т.ч. разчети за разходи и финансови обосновки, които налагат
предлаганите изменения и допълнения; цели, които се поставят с предлаганите
промени и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
Общински съвет - Бургас е сезиран с Предложение-сигнал, вх.№08-0011010/11.01.2021г., за незаконосъобразност на текст от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас –
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„чл.17 ал.4 т.5. Когато лицето е подало декларация по т.1 относно периода, в който имотът
ще се ползва и се констатира от органите на общинската администрация ползване на обекта
извън посочения от декларатора период, таксата се определя в петкратен размер на
дължимата за цяла година“. Навеждат се доводи, че тъй като таксата зи битови отпадъци е
такса за предоставена услуга, предвиденото санкциониране за невярно деклариране със
задължаване на лицето да заплати петкратен размер на такса битови отпадъци е в
противоричие с нормите регламентиращи определянето на таксата и с
административнонаказателните разпоредби на Закона за местните данъци и такси.
По този повод беше извършена проверка за периода на действие на тази правна
норма. Текстът е бил приет с Решение на Общински съвет - Бургас, Протокол
№5/22.12.2011г., с което е направено изменение и допълнение на тогава действащата
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет-гр. Бургас, протокол
№ 44,т. 1 от 19.03.2003г., отменена с решение на Общински съвет - Бургас, протокол № 21/
20.12.2016г.). Впоследствие при изготвянето на новата Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
(приета с Решение на Общински съвет - Бургас, Протокол № 21/ 20.12.2016 г.) текстът, като
не предизвикващ правни спорове, отново е възпроизведен дословно.
Доколкото е налице известно противоречие със закона, то в случая е прилаган
чл.15 ал.3 от Закона за нормативните актове. През целият срок на действието, от
първоначалното приемане като допълнение до сега, в дейността на общинска
администрация не е установено налагане на тази наказателна мярка.
Ето защо, за постигане законосъобразност на текстовете на Наредбата е
необходимо чл.17 ал.4 т.5 да бъде отменена.
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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