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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община
Дупница/Приета с решение №101/19.04.2013 г. от протокол №4/19.04.2013 г. на Общински
съвет Дупница с посл. изм. и доп./
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание мотиви за Приемане на Наредба за допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на община Дупница.:
1. Причини, които налагат допълнението.
Предвижда се възможност за събирането на такси при обезвреждане на битови
отпадъци чрез депониране им на общинското депо за ТБО в м. “Злево”, гр. Дупница.
Таксите ще се заплащат от фирмите – ползватели, които сами организират сметосъбирането
и сметоизвозването на генерираните отпадъци от дейността си на депото в съответствие с
изискванията чл.3, ал.1и ал.5 и чл.20, ал.1, т.1, във връзка с чл.2 ал.3, т.3 от Наредба
№7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
2. Цели, които се поставят.
С приемането на допълнението се цели да се регламентира точно и конкретно вида и
размера на таксите при използването на общинското депо от фирми – ползватели.
3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
Финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба не се предвижда
да бъдат изразходвани.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
С прилагането на наредбата се очаква постъпване на средства чрез събирането на
такси при използване на общинското депо от фирми-ползватели.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането
в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването
на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Доколкото настоящия проект има за предмет допълнение към действаща наредба което
подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински съвет като орган
на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за
местното самоуправление".
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Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във
връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащия към настоящия момент Закон за местните
данъци и такси.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от
АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на
Интернет страницата на Община Дупница да направят предложения и да изразят становища
по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет-Дупница взе следното
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията
на община Дупница, както следва:
§1. В глава ІІ “Местни такси”, раздел І “Такса за битови отпадъци” се създава нова ал.
4а на чл.19 със следното съдържание: “Всеки ползвател на общинското депото по ал.4, т.1, т.2
и т.3 при обезвреждане на отпадъци чрез депониране заплаща на собственика на депото
/община Дупница/ такси в размер на тон депониран отпадък, изчислени на база месечна
справка за депонирано количество отпадъци от оператора на депото”.
§ 2. Общински съвет Дупница допълва ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за
тях/ към Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането
им на територията на община Дупница, както следва:
ТАРИФА
/Списък с видовете услуги и цени за тях/ допълнение/
№
по
ред
68.

69.

За обезвреждане на ТБО чрез депониране на общинското
депо от ползвателя, които сами организират дейностите
по сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните от
дейността си отпадъци.
Фирмите ползватели заплащат при обезвреждане на ТБО
чрез депониране на общинското депо, отчисления на
основание чл. 64 от ЗУО в размер на:
Фирмите ползватели заплащат при обезвреждане на ТБО
чрез депониране на общинското депо, обезпечения на
основание чл. 60 от ЗУО в размер на:

ЦЕНА

72 лв. т/деп.отп.

0,75 ст. т/деп. отп.

§ 3. Настоящото допълнение към Наредбата влиза в сила от 01.01.2016 г.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
Съгласувал:
1.О.Китанова – зам.-кмет “СД”

2.Н.Манова – секретар
3.Г. Георгиев – нач.-отдел “МДТ и АД”
4.М. Спасова – нач. отдел – “Е, Ч, ВТЗ и Т”
5. П.Петров – нач.-отдел “Б С”
Изготвил:
И.Бучов – дир.д/я “ОФД”
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