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., посл. изм. и доп. с решение на Общински съвет – Бургас,
по т.2 от Протокол №37/17.05.2022 г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул „Александровска“ № 26 или на следния електронен
адрес: y.ananieva@burgas.bg. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4,
изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от своевременно актуализиране на
цените на предлаганите от Детска кухня – гр. Бургас услуги, като целта е да се избегнат
дългосрочни вредни последици за социалното звено, предвид бързото нарастване на
разходите за финансиране на дейността и постигане на предвидимост и устойчивост в
средносрочен и дългосрочен план.

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
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.
Във връзка с изменението на икономическата обстановка в страната и
постоянното увеличение на цените на стоки от първа необходимост, горива и
електрическа енергия, бе извършен анализ на разходите на Детска кухня за приготвяне
и разнос на храна.
Финансовите средства на кухнята се осигуряват от търговска дейност/продажба
на купони, както и дофинансиране (субсидия) от бюджета на Община Бургас.
Себестойността на вложените ресурси за приготвяне на храната за първото
тримесечие на 2021г. възлиза на обща стойност от 97 082 лв. (деветдесет и седем
хиляди осемдесет и два), а за първото тримесечие на настоящата година - 111 470 лв.
(сто и единадесет хиляди четиристотин и седемдесет). При сравнителен анализ на
направените разходи през първите тримесечия на изминалата и настоящата година се
наблюдава увеличение в абсолютен размер на 14 388 лв. (четиринадесет хиляди триста
осемдесет и осем), или увеличение от 14.82 процента. Разходите за електроенергия за
периода януари-март на предходната 2021 год. бе в размер на 20 192 лв. (двадесет
хиляди сто деветдесет и два лева), а за същия период на 2022г. е 30 632 лв. (тридесет
хиляди шестстотин тридесет и два лева). Доставчиците на хранителни продукти към
Детска кухня, актуализираха цените на доставяните продукти двукратно от началото на
годината, като увеличението варира в зависимост от конкретния продукт в диапазона
от 70 до 100%.

Прилагаме следните сравнителни цени на база единица продукт за месеците
януари 2022 г. и май 2022 г.
Цена м. януари 2022 г
Цена м. май 2022 г
Наименование
Рафинирано слънчогледово масло
3,84 лв.
5,04 лв.
Ориз
1,69 лв.
3,11 лв.
Брашно
1,00 лв.
1,44 лв.
Нишесте
1,80 лв.
3,53 лв.
Българско бяло саламурено сирене по БДС
8,59 лв.
11,15 лв.
Пилешки гърди обезкостени без кожа
7,94 лв.
10,93 лв.
Цената на едно меню с основно ястие от риба през 2021 г. е била средно 1,73 лв.,
а през м. май на 2022 г., след актуализация на цените на продуктите – 2,42 лв., меню с
основно ястие от пиле през 2021 г. – 1,35 лв., а през м. май 2022 г – 1,90 лв.
Следва да се има предвид, че последната индексация на стойността на
индивидуалния купон за Детска кухня е извършена през 2017 г., като през този период,
освен растящата на инфлация, се повиши и минималната работна заплата –
неколкократно, което доведе до допълнително повишение на стойността на крайния
продукт, произвеждан от социалното звено.
В допълнение към това, Детска кухня разполага с два автомобила, които
използва за доставка на готовата храна до филиалите си. С един от автомобилите се
осъществява и разнос по домовете в района на к-с „Меден рудник“. През последните
месеци се наблюдава трайно увеличение на цените на горивата. За доставка до дома,
клиентите заплащат 0.50 лв.(петдесет стотинки) такса за разнос.
При направен анализ на цените на основните горива за месеците май 2021г. и
май 2022г., се наблюдава драстично покачване, изразено в скок от 50 % (петдесет на
сто), като се наблюдава трайна тенденция на повишение на цените на горивата и над
тази стойност в следващите на месец май 2022 г. месеци.
Цена м.май 2021 г
Цена м.май 2022 г
Наименование
А 95
2,11 лв.
3,14 лв.
Дизел
2,10 лв.
3,28 лв.
Видно от така представената до този момент калкулация, себестойността на
единичната цената на купона следва да бъде индексирана с 1 лв. нагоре, а именно от
2.50 лв. (два лева, 50 ст.) към настоящия момент, на 3.50 лв. (три лева, 50 ст.), а
стойността на услугата „Доставка до дома“ от 0.50 лв. (петдесет стотинки) да се
увеличи на 1.00 лв. (един).
С оглед социалната отговорност на Община Бургас и ограничаване вредните
последици върху семейния бюджет на гражданите на община Бургас, предлагаме
стойността на единичната цена на купона да бъде 3.00 лева (три лева), а останалата
част до реалното увеличение на себестойността да бъде компенсирано от общинската
издръжка на Детска кухня – гр. Бургас.
Дори и при това завишаване на единичната цена на купона, цената остава
драстично под стойността на купоните на частните кухни на територията на Община
Бургас.
Настоящото индексиране би запазило качеството, разнообразието, правилното
приготвяне на храните на Детска кухня – гр. Бургас, като ниската себестойност на
купона ще запази конкурентоспособността на общинското звеното на пазара, отчитайки
социалната роля при изпълнение на дейностите.
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,
е с правно основание чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и 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

