Коментари по Проект на Тарифа за таксите, които се събират в системата
на Министерството на околната среда и водите
публикувани до 23 септември 2019 г. 09:03:13

Коментар 1
Автор: bnibg
Дата: 17 февруари 2011 г. 23:15:27
Коментар:

"11. за освобождаване на ГМО в околната среда и внос на ГМО с цел освобождаване в околната
среда:а) за първо разрешение - 16000 лвб) за следващо разрешение - 11000 лв.;"АВТОРА НА
ПРОЕКТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ УВОЛНЕН!!!
Коментар 2
Автор: ironhorse
Дата: 18 февруари 2011 г. 20:59:37
Коментар:

Скудоумие е да искате за регистраця по чл.12, ал.4 от ЗУО цели 180 лв. Какви разходи има
администрацията?! Ако ще ми казвате, че се извършва посещение на обекта, частна бърза помощ
взима ДВАДЕСЕТ И ПЕТ лева! Това включва транспортни разходи плюс оказване на медицинска
помощ. За какво ви са тези 180 лева ?! И след като парите събирани от такси не отиват за заплати,
за какъв дявол са ви тези 180 лв.?!Второ: За лицата по чл. 29, ал.1, т.2 и 3 от ЗУО - 80 лв.!!! За
становище искате 80 лв.!!!По определение почти всяка, за да не кажа всяка фирма, с персонал над
10 човека трябва да има такава програма. За какво са ви тези пари, след като не отиват за
заплати!Колко струва четенето от един чиновник, какви раходи прави администрацията докато чете
?!!!! Нали четенето е в работно време, всичко му е разпечатано и донесено на крак. Какви разходи
имате?!Това е поредното безумие в МОСВ.Безхаберници пишат безумни наредби, а сега и трябва да
плащаме на безумците. Това си е данък "Диш-хакъ"!
Коментар 3
Автор: menzilev
Дата: 23 февруари 2011 г. 12:26:26
Коментар:

В чл. 7, ал. 1, т.5 няма ограничения на таксата (напр. между 1000 и 10000 лева). Това означава ли, че
в едно предприятие, в което има действащи инсталации и предстои изграждането на нова
инсталация, таксата ще възлиза на 0.05% от сумата на стойностите на ДМА на действащите и новите
инсталации без да има горно ограничение? Записът фигурира и в действщата Тарифа за таксите и
според мен е необходимо авторите да отразят този пропуск в новия проект.

