Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове,
чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Карнобат, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок,
считанo от деня, следващ датата на публикуване на предложения и становища по
предложения проект.
Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ от ЗНА, тъй като
за обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и съобразно
проекта на план-сметка за 2020 г., размерът на таксата следва да бъде определен и да се
прилага, считано от началото на календарната година. От друга страна, предстои приемане
на бюджета на община Карнобат, при изготвянето на който трябва да се имат предвид
актуализираните приходни и разходни очаквания, на база на обсъдени и приети промени в
размера на данъците и таксите. Поради необходимостта от повишаване размера на
собствените приходи и предвид посочените ограничения, е необходимо вземането на
неотложно решение за определяне на размера на таксата за битови отпадъци до края на
годината, което да влезе в сила, считано от 01.01.2020 г.
Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Центъра
за административно-информационно обслужване и местни приходи– гр.Карнобат, бул.
„България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат
/приета с Решение № 326/31.01.2018г. на Общински съвет - Карнобат, изменена и
допълнена с Решение №407/21.09.2018г.на Общински съвет – Карнобат/
1.Причини, които налагат приемане на промените:
Съгласно чл.6, ал.1, буква „а“, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ в общините се събират такси за
битови отпадъци, чийто размер се определя от общинския съвет в наредба за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги.
С Решение № 326/31.01.2018г. на Общински съвет - Карнобат е приел и сега
действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Карнобат.
В тази наредба, освен останалите местни такси, са регламентирани размерът и редът
за събиране на таксата за битови отпадъци.
Съгласно чл.62 от ЗМДТ и чл.16 от посочената по-горе наредба, таксата за битови
отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: събиране и транспортиране
на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и
селищните образувания в общината.
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Според чл.8 от ЗМДТ, Общинският съвет определя размера на таксите при
спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните
такси.
Предвид горното и поради необходимостта от обезпечаване разходите за
предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ е необходимо размерът на такса битови
отпадъци да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне
на тези услуги и съобразно проекта на план – сметката за 2020 г.
При формиране на проекта на план – сметката за 2020 г., са предвидени по-високи
разходи в сравнение с 2019 г. в няколко направления:
- разходи за работна заплата и осигуровки, с оглед на предвиденото увеличение
на минималната работна заплата през 2020 г.;
- размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО се променя от 57,00 лв./тон за 2019
г. на 95 лв./тон за 2020 г.;
- увеличаване количествата битови отпадъци, извозвани до депо Братово, което
води до повишаване на разходите за обезпечения, отчисления, такси и ДДС;
- разходи по изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо за битови отпадъци на територията на община Карнобат“ за
2020 г.;
- проектиране на сепарираща инсталация, с оглед отделяне на рециклируемия
отпадък и намаляване количеството на депонирания;
- във връзка с проектиране на сепариращата инсталация е необходимо да се
закупи и преса за компактиране на рециклируеми отпадъци;
- закупуване на нов автомобил за сметосъбиране.
Видно от план-сметката за 2020 г. планираните разходи са в размер на 1 850 000
лева. За 2019 г. заложените разходи са в размер на 1 387 330 лева, което означава, че
разходите ще нараснат с 462 670 лв.
Освен това, с промяната в ЗМДТ, която влиза в сила от 01.01.2022 г. и въвеждане
на принципа „замърсителят плаща“, при който водещо за облагането ще е количеството
отпадък, тежестта за физическите лица ще се увеличи значително, тъй като в момента поголямата част от приходите от такса битови отпадъци се генерира от юридическите лица.
В случай, че повишим размера на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти,
от една страна преходът към значителното увеличение, което ще настъпи през 2022 г. ще е
по-плавен и от друга страна ще се компенсират донякъде по-високи разходи за
предстоящата година.
Към настоящият момент в община Карнобат размерът на таксата за битови
отпадъци за жилищни имоти е 1,3 промила /за физически и юридически лица/, който
размер е доста по-нисък в сравнение с други общини. В община Камено е 4,4 промила за
физически лица и 12,5 за юридически, в община Сунгурларе е 5 промила. В община Айтос
размерът на такса битови отпадъци е 2,76 промила за града, като предлагат увеличение и
размерът да стане 5 промила, а за някои села от 6,6 промила да стане 11,95, а за останалите
села от 13,2 да стане 23,9 промила.
С оглед на горното предлагаме размерът на таксата за битови отпадъци за жилищни
имоти да стане 3,5 промила за гр. Карнобат и 6 промила за останалите населени места в
общината, което ще доведе до увеличаване на постъпленията с около 500 000 лева.
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2.Целите, които се поставят: С предложените промени на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Карнобат се цели спазване на ЗМДТ и регламентирания в него принцип при
регламентиране на размера на таксите да се възстановяват разходите на общината по
предоставяне на услугата и определяне на размер на такса за битови отпадъци, който ще
доведе до оптимизиране на необходимите средства.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на предложените промени в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат
не се изисква допълнителен финансов ресурс.
4.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Спазване на Закона за местните данъци и такси, реализиране на увеличение на
постъпленията от приходи от такса битови отпадъци, с които донякъде да се покрият
разходите на общината за извършваните услуги по събиране и транспортиране на битови
отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и поддържане на
териториите за обществено ползване в населените места.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта
за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви
на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния
нормативен акт (ЗМДТ) с тях.
6. Правни основания.
Чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, чл.8, ал.1 от ЗМДТ,
във връзка с чл.6, ал.1, буква „а“ от същия закон, при спазване изискванията на чл. 26 и
чл. 28 от ЗНА и чл. 75-78 от АПК.
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