ОБЩИНА БРЕЗНИК

ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАГАНЕТО НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПРЕЗ 2017 Г.
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:
Закриването на депото за битови отпадъци в гр. Брезник, съгласно Заповед № РД15/03.02.2016 г. и пускането в експлоатация на регионалното депо в гр. Перник налага
необходимостта от транспортиране на битовите отпадъци в регионално депо „Тева” гр. Перник.
Това предполага допълнителни транспорти разходи и заплащане на услугите за сепариране,
депониране и обезвреждане на отпадъците, съгласно сключен договор.
Отчисленията за 2017 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците си
остават за сметка на Община Брезник.
Тези фактори водят до многократно завишаване на разходите, които формират такса
битови отпадъци.
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.
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 :
Увеличаване с двадесет на сто приходите от такса битови отпадъци и покриване на 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, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 66,
ал. 1 от ЗМДТ Общинската администрация имайки в предвид икономическите условия в
региона, безработицата и ниските доходи на населението
ПРЕДЛАГА:
За 2017 г. размерът на Такса битови отпадъци за всички населени места да бъде

увеличен средно до 20 на сто спрямо 2016 г., въпреки необходимите многократно повече
средства.
Предложените от МФ проект за изменение и допълнение на ЗМДТ и проект за нова
методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете
основи, които служат за определяне на такса битови отпадъци все още не са законово приети.
Община Брезник ще публикува допълнителна информация след тяхното приемане.

