ОБЩИНА БРЕЗНИК

До
Виолета Младенова
Председател на Общински
Съвет – Брезник
Д О К Л А Д Н А

З А П И С К А

От
Васил Михайлов Узунов
Кмет на Община Брезник
Относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и
цени на услуги, съгласно ЗМДТ
УВАЖАЕМА Г-ЖО МЛАДЕНОВА,

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Необходимостта от промени в Наредбата за опредeляне на местните такси и цени на
услуги, съгласно ЗМДТ се обуславя от следното :
1.

Мотиви,

налагащи

приемането на

изменението и

допълнението на

подзаконовия нормативен акт:
- Промени в план-сметката за услугите по сметосъбиране на битовите
отпадъци и транспортирането до депата за третирането им, осигуряване на съдове и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. –
Приложение № 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за ОМТЦУ.
Промените в план-сметката произтичат от необходимостта за транспортиране
на битовите отпадъци в регионално депо гр. Перник, което предполага допълнителни
транспорти разходи и заплащане на услугите за сепариране, депониране и
обезвреждане на отпадъците, съгласно сключен договор.
Отчисленията за 2018 г. по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от
20 лв. на тон отпадък за 2017 г. се променят на 45.00 лв. на тон.

Не се предвижда промяна в промилите на такса битови отпадъци, в предвид 20
- процентното завишение през 2017 г., като се залага на допълнителни мерки за
повишаване събираемостта на приходите.
- Промени и допълнения в текстовете на НОМТЦУ, произтичаща от препоръки на
сметната палата.
- Във връзка с развитието на услугите по нотариална дейност чл.83 от ЗННД и
дадените

нови

възможности

чрез

„Единство-2”

на

кметствата

и

кметските

наместници. Таксуването се извършва по Тарифата на ЗННД, а в Наредбата , това е
чл. 124а,б и в.
2. Цели, които се поставят:
Актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на
услуги и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси и
ЗННД.
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 :
Покриване с приходите на все по-голяма част от необходимите разходи за тази
дейност.
5.Съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните
такси и цени на услуги в община Брезник е в съответствие с разпоредбите на
Европейската харта за местно самоуправление.
Във връзка с гореизложеното Общинската администрация
ПРЕДЛАГА:
На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и в
съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА при изработването на проект на
нормативен акт се провеждат обществени консултации /обществено обсъждане/, при
срок не по кратък от 30 дни да се вземе следното:
РЕШЕНИЕ:

§1. Изменя приложение №1, към чл. 5, ал.3 от Наредбата за определяне размера на
местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, както следва:

.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

(към чл. 5, ал.3 от Наредбата за ОМТЦУ)
1. План – сметка за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортиране до
депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване за 2018 год.
В лева
1. Всичко разходи за дейността
2. Осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт
3. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения за третирането им.
в т.ч – ФРЗ с ДОО за численост 4 бр.
4. Поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци в т.ч. отчисления по
чл. 60 от ЗУО – 2800 лв. и по чл. 64 от ЗУО – 74300 лв.
5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
в т. ч. • ФРЗ и осигуровки
Численост
По населени места и дейности, разходите се разпределят както следва:
а/ гр.Брезник:
1. Осигуряване на съдове

358000
10000
170500
30900
86100

2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им
3. Депо
4. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
Всичко:
б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци,
Бегуновци и Кошарево:
1. Осигуряване на съдове
2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им
3. Депо
Всичко:
в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Д.Секирна и Г.Секирна:
1. Осигуряване на съдове
2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.
3. Депо
Всичко:
г/ за селата: Ребро, Кривонос, Бр.Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло,
Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник , Озърновци,
Красава, Г.Романци, Д.Романци, Арзан, Гоз и Бабица:
1. Осигуряване на съдове
2. Сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им
3. Депо
Всичко:
2. Размер на такса битови отпадъци за 2018 год.

97185
49077
91400
243362

2.
на такса битови отпадъци
А/Размер
гр.Брезник
С честота на сметоизвозване : контейнер „Бобър”
2. Размер на такса „битови отпадъци” за 2014 год.
кофа „Мева”
2.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на
предприятията – върху данъчната им оценка -

91400
74900
8 броя

5700

2500
42625
21525
66650
600
10230
5166
15996

1200
20460
10332
31992

2 пъти
седмично;
2 пъти
седмично.
2.16 ‰

В т.ч.:
- сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
2.2. За незастроените имоти на граждани; тези извън определения район за
сметосъбиране, вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се
използват целогодишно и са подадени декларации до 31.12.2017 г. – върху
данъчната оценка
в т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
2.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица
/ЕТ/ извън
определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху
по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер
на
в т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
2.4. Предприятията, подалите декларации в отдел „МДТ” към общинската
администрация за заплащане на количество в зависимост от броя и вида на
използваните стандартни съдове, заплащат годишна такса, формирана от:
а/ от сумите за закупуване на съдове, за сметосъбиране и сметоизвозване и
поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци, както следва:
- за един контейнер /”Бобър”/ 1.1 куб.м
- за кофа „Мева” /0.1 куб. м
б/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, върху повисоката между отчетната стойност на активите и данъчната оценка
2.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на които се извършват
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване извън тези от 2.4. /по количество/ се
заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на
активите и данъчната оценка в размер на
В т.ч.:
- сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
2.6. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и
ако за това е уведомена Общината се заплаща такса пропорционално върху повисоката между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на
В т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
Б/ селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци
и Кошарево – с честота на извозване 1 път седмично.
2.7. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на
предприятията – върху данъчната оценка
в т.ч.:
- сметосъбиране , транспортиране до съоръжения и третирането им
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.32 ‰
0.60 ‰
0.24 ‰

0.84 ‰

0.60 ‰
0.24‰
1.80 ‰
1.20 ‰
0.60 ‰

1150 лв.
105 лв.
0.60‰

6.0 ‰
4.20 ‰
1.20 ‰
0.60 ‰
1.80 ‰
1.20 ‰
0.60 ‰

4.20 ‰
3.0 ‰
1.20‰

2.8. За незастроените имоти на граждани; тези извън определения район за
сметосъбиране, вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се
използват целогодишно и са подадени декларации до 31.12.2017 г. – върху
данъчната оценка
в т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
2.9. За имотите в махала: „Вейници” в с.Непразненци, в махалите: „Ранинци” и
„Крушие”
в с.Кошарево се заплаща върху данъчната оценка
в т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
2.10. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се
извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху повисоката между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:
в т.ч.:
- сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
2.11. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и
ако за това е уведомена Общината до 31.12.2017 г. и тези, които са извън
определения район за сметосъбиране,вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС се
заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на
активите и данъчната оценка в размер на
в т.ч.
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
В/ селата: Банище, Ръжавец, Станьовци, Душинци, Горна Секирна и Долна
Секирна –
с честота на извозване 2 пъти месечно:
2.12. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на
предприятия – върху данъчната оценка
в т.ч.:
- сметосъбиране , транспортиране до съоръжения и третирането им.
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
2.13. За незастроените имоти на граждани; тези извън определения район за
сметосъбиране, вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се
използват целогодишно и са подадени декларации до 31.12.2017 г. – върху
данъчната оценка
в т.ч.:
- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци
в т.ч.:
- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци
2.14. За имотите в махалите: „Петрови” в с.Станьовци, „Сърбинов дол” в
с.Душинци, „Валога”в с.Горна Секирна, „Маркови”, „Миткови”, „Неворци”, „Шопа”,
„Колина”, „Пеина”, „Филипови”, „Сливие”, „Калдръм”, „Каменица”, „Мартинови”,
„Буков дол”, „Кулова падина”, „Шокина”, „Колина”, „Здравко Янев”, „Танини”,
„Стоян”, „Джиневи”, „Круше”, „Господинови”, „При Оданови”, „Янкови”, „Равнище”,
„Бобово” – „Лъокашеви”, „Байдини”, „Николчеви”, „Младенови”, „Танчеви”,
„Паунови”, „Миленкови”, „Джерманови” в с.Долна Секирна, се заплаща върху
данъчната оценка таксав т.ч.:
- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци
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2.15. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се
извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху повисоката между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:
в т.ч.:
- сметосъбиране , транспортиране до съоръженията и третирането им.
- за депо
2.16. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и
ако за това е уведомена Общината до 31.12.2017 г. вкл. бившите стопански
дворове на ТКЗС и тези, които се извън определения район за сметосъбиране, се
заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на
активите и данъчната оценка в размер на
в т.ч.
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
Г/ селата: Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло,
Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава,
Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица - с честота на извозване:
за периода април – октомври вкл.
за периода ноември – март вкл.
2.17. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на
предприятия – върху данъчната оценка
в т.ч.:
- сметосъбиране, транспортиране до съоръжения и третирането им.
- за депо
2.18. За незастроените имоти на граждани; тези извън определения район за
сметосъбиране, вкл. бившите стопанки дворове на ТКЗС и тези, които няма да се
използват целогодишно и са подадени декларации до 31.12.2017 г. – върху
данъчната оценка
в т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци 2.19. За имотите в махалите: „Драганица” в с. Ребро, „Стрин дол” в с.Видрица,
„Сливие” и „Чапуранова” в с.Завала, „Тричкова”, „Вилина воденица” и „Белини” в с.
Долни Романци, „Рангелова” в с .Арзан, „Логатор” и „Доганджии” в с. Гоз се
заплаща върху данъчната оценка в т.ч.:
- за поддържане и експлоатация на депо
2.20. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се
извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху повисоката между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:
в т.ч.:
- сметосъбиране , транспортиране до съоръжения и третирането им.
- поддържане и експлоатация на депото
2.21. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и
ако за това е уведомена Общината до 31.12.2017 г., вкл. бившите стопански
дворове на ТКЗС и тези, които се извън определения район за сметосъбиране, се
заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на
активите и данъчната оценка в размер на
в т.ч.
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци
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Приложението е прието с решение № ……../………..2017 год. на Об.С гр. Брезник

§ 2. В алинея 6 на чл. 4 думите ” чл.237 буква „л” от Гражданския процесуален кодекс” се
заменят с „по реда на ДОПК”.
§ 3. Създава към чл.5 нова алинея 4 със следното съдържание : „Вътрешна методика при
определяне разходите по план-сметката за услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и
транспортирането до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане чистотата
на териториите за обществено ползване- Приложение № 11.”
§ 4. Създава към чл.12 нова алинея 5 със следното съдържание: „ Контролът по правилното
определянето на такса битови отпадъци се възлага на служителите ,определени със заповед от
кмета на общината и имащи правата и задълженията на органи по приходите, а в
производствата на обезпечаване на данъчните задължения - на публични изпълнители.”
§ 5. Създава към чл.13 нова алинея 5 и алинея 6 със следното съдържание:
ал.5 „Кмета на общината разрешава отсрочване или разсрочване на задължения за местни
такси до 30 000 лв. и със срок до една година от датата на разрешението. Разрешение за
отсрочване или разсрочване над 30 000 лв. и срок по-голям от една година, се издава от кмета
след решение на общинския съвет.”
ал. 6 „ Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на МФ по ред и начин
определен в чл. 5 а от ЗМДТ. Ежедневната информация по ал. 5 към чл.13 се извършва от
отговорника за система „Матеус”, съгласно сключен договор между МФ и „Информационно
обслужване” АД.”
§ 6. Чл. 156 се изменя и допълва както следва:
В края на изречението след думите „шифър 09-ССЕ-14” се поставя запетая и се допълва:
1. т. 6 се изменя така:”кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни,
които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”
2. След т.6 чл. 156 се допълва със следният текст: В тримесечен срок от датата на придобиване
на куче, собственика подава в Общината по постоянен адрес/седалище декларация по чл.117 от
ЗМДТ - Приложение № 12
§ 7. В.чл. 124 а, б и в се правят следните изменения и допълнения:
I. В чл.124 а. След думите „шифър ОБА 15-1 се поставя тире и се добавя „тарифа по ЗННД”
II. В чл.124б. След думите „шифър ОБА 15-2 се поставя тире и се добавя „тарифа по ЗННД”.
Създава се т.1, т.2 и т.3 със следното съдържание:

т.1 на съдържанието - за първа страница
- за втора и следваща по
т.2 на подписа

- за всеки подпис

т.3 копие

- за нотариален регистър

III.В чл.124 в. След думите шифър ОБА 15-3 се добавя „тарифа по ЗННД”.

С уважение,
ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник
ОМ/Ат.В

10.00 лв.
2.00 лв.
10.00 лв.
3.00 лв.

