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Васил Узунов - Кмет на Община Брезник
Относно: Проект на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги.
УВАЖАЕМИ Г-Н ТИНКОВ,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Необходимостта от допълнение в Наредбата за определяне на местните такси и цени
на услуги, съгласно ЗМДТ се обуславя от следното:
1. Мотиви, налагащи приемането на допълнението на подзаконовия нормативен акт:
Съгласно чл.19, ал.3, т.5 от Закона за управление на отпадъците /доп. ДВ. бр.81 от 15
октомври 2019г./ - Кметът на общината отговаря за организирането на събирането,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци.
2. Цели, които се поставят
Събирането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата на територията на община Брезник с цел предотвратяване попадането им в
контейнерите за битови отпадъци.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новите промени:
Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.
4. Очаквани резултати от прилагането на новите промени
Оптимизиране и подобряване на системата за управление на отпадъците на
територията на общината.
ПРЕДЛАГА:
На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 19,
ал.3,т.5 от ЗУО и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК да се вземе следното решение:

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16,
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info

Предложеният Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на местните
такси и цени на услуги, да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок от
публикуването му, като се добави:
Приложение №12
/към чл.186/
За ползване на контейнери за строителни отпадъци и
извозването им до площадка за третиране

1. За наемането и извозването на контейнер до площадка за третиране на строителни
отпадъци със специализирана техника – двураменен контейнеровоз се заплаща такса в
размер на:
a) 5 м3 контейнер – 70 лв. и 0.70лв./км. с ДДС;
b) 4 м3 контейнер – 60 лв. и 0.70лв./км. с ДДС;
c) 2 м3 контейнер – 30 лв. и 0.70лв./км. с ДДС.
2. Заплащането на услугата ще се извършва преди предоставянето на контейнера.
3. При невъзможност да се натовари веднага, контейнера се предоставя за срок до 3 дни,
като се заплащат и празните курсове на контейнеровоза.
4. Общината не поема ангажимент за товарните дейности.
Забележка: Наемната цена за контейнер включва таксата за третиране на строителните отпадъци и
амортизация на контейнерите.

Цените са приети с решение №....................2020г. на ОбС Брезник.

С уважение,
ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник

Съгласувал:
Гл.ю.к. М. Миленков
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