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Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общинския
съвет Провадия на проект за изменение на „Наредба № 8 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия”
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Причините, налагащи изменение на „Наредба № 8 за определяне и
администриране местните такси и цени на услуги на територията на
община Провадия” са във връзка с приемане на нова наредба, свързана с
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци:
„Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци”, издадена от Министъра на околната среда и
водите.
На територията на община Провадия има Общинско депо за
неопасни отпадъци, което остана да функционира след 2009 г., до
изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците за
регион Провадия.
Към настоящия момент, освен Община Провадия, ползватели на
депото са Общините Дългопол и Аврен, съгласно сключени договори с
Община Провадия през 2006 г., и други физически и юридически лица.

Съгласно чл. 60 на Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.
53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в
сила от 26.07.2013 г.) за извършване на дейности по обезвреждане на
отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя
обезпечение,
покриващо
бъдещи
разходи
за
закриване
и
следексплоатационни грижи на площадката на депото.
Паралелно с обезпеченията се правят и отчисления (чл. 64 от ЗУО) в
размер и по ред, определени с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. Размерът на
месечните отчисления за 2014 г., за Общинско депо за неопасни отпадъциПровадия е 44,00 лв./т депонирани отпадъци.
Община Провадия прави месечни отчисления за цялото количество
(т) постъпили за обезвреждане отпадъци на депото, в банкова сметка за
чужди средства на РИОСВ-Варна. Размерът на месечните отчисления по
чл. 60 от ЗУО (19,12 лв./т) е определен по формулите към приложение на
вече отменената „Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за
изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните
средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на
площадките на депата за отпадъци”.
За приемане и обезвреждане на отпадъците на депото в гр. Провадия,
Общините Аврен и Дългопол заплащат цена на услугата, която включва
само част от разходите за обезпечаване на дейностите по закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на депото, а именно 11,34
лв./т.
Като предоставяме за обсъждане настоящият проект, предлагаме на
Общинския съвет Провадия да утвърди неговото приемане, поради
следните
Мотиви:
1. Привеждане на цената на услугата по приемането и
обезвреждането на битови отпадъци на Общинско депо за
неопасни отпадъци - Провадия, в съответствие с размера на
разходите, които извършва Община Провадия за осигуряване на
обезпечението по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, за
осигуряване на средства за закриване и следексплоатационни
грижи на площадката на Общинско депо за неопасни отпадъци.
2. Актуализиране размера на месечните отчисления по чл. 64 от ЗУО
за 2014 г., определени в „Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци”.
Целта, която си поставяме е:
Да се натрупат достатъчно средства за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на Общинско депо за неопасни
отпадъци - Провадия.

Предвид изложеното и след обсъждане и запознаване с изразените
становища и предложения по проекта, предлагам на вашето внимание
следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет Провадия
1. Приема изменения в както следва:
§.1. В Приложение № 1 (към чл. 53) - „Списък на видовете услуги и
цени за тях“, раздел „ЕКОЛОГИЯ”
§.1.1. В цена на услуга № 003 - Числото 30.00 лв./т. се заменя с 44.00
лв./т.;
§.1.2. Текстът на услуга № 004 се променя и добива следния вид: „Депониране на твърди битови отпадъци на други общини
на депо за отпадъци-гр. Провадия”.
§.1.3. В цена на услуга № 004 – Числото 12.14 лв./куб.м. без ДДС се
заменя с 15.14 лв./куб.м. без ДДС.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на
Община Провадия.
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