На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме
следните:

Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за
определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър ”

І. Причини, които налагат промените:

Промените по § 1 са изцяло редакционни, с оглед ясното тълкуване, че цената от
8,40лв за третиране е на тон строителен отпадък, така както е посочено ясно и в
предходните алинеи – 1, 3 и 5.
Промените по § 2 са мотивирани от това, че към момента от ПСО Несебър не се
извозва строителен отпадък до Регионално депо Братово, където същия би се
депонирал. Приеманият строителен отпадък се ползва за засипване на земни маси на
територията на община Несебър.
Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците не се дължат,
когато същите не се обезвреждат чрез депониране, съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба № 7
от 19.12.2013г за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В тази връзка е и полученото в
Община Несебър писмо Вх. № Н2-УТ-3688/22.05.2019г от МОСВ – РИОСВ Бургас, с
което се препоръчва на ръководството на общината да се съобрази нормативният
документ /Наредба № 11/ с действащото национално законодателство по управление на
отпадъците.
Тъй като съществува и вариант строителни отпадъци да се извозват за
депониране до РД Братово за в бъдеще, не предлагаме изцяло да бъде отменена ал. 8, а
допълнена с цел правилното прилагане на законодателството от страна на служители от
ОП „УО“ гр. Несебър, а именно - недопускане на неправомерно събиране на тези
отчисления от лицата, които извозват и предават строителен отпадък на ПСО Несебър,
но същият няма да бъде депониран. Контролът по прилагане на тази разпоредба ще се
извършва от служител на общинското предприятие.
ІІ. Целите, които се поставят:
Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към
действащата нормативна уредба.

ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма

ІV.Очаквани резултати от прилагането:
Извършване на административни услуги в определените от ЗМДТ срокове намаляване
на размера на приети цени на услуги в съответствие приети изменения в по-горестоящи
нормативни актове.

V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба №11 е подзаконов
нормативен акт в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за
автомобилните превози и Закона за достъп да обществена информация и Закона за
нормативните актове.
Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз,
предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
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