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ДО
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  ГРАД КОЧЕРИНОВО
  
  

  
  Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А
  

  От г-н Иван Минков
  Кмет на община Кочериново
  

  

  

         Относно:  Изменение в Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Кочериново и Наредба за условията и реда за изхвърлянето,
събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и
обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово
разпространени отпадъци на територията на община Кочериново

  

  

  

 1 / 5



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Написано от kocherinovo_sekretar
Сряда, 20 Юни 2012 09:09 - Последна промяна Сряда, 20 Юни 2012 09:25

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  

  

         Във връзка с прилагане на Наредба № 14 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 и
Постановление № 207 на Министерски съвет от 16.09.2010 г. за определяне на размера
и реда за отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците   е
необходимо ежемесечно община Кочериново да извършва отчисления на сметката на
РИОСВ 
- Благоевград, както следва:

  

         - по чл.71а от Закона за управление на отпадъците – в размер на 3.83 лв./тон
депониран отпадък

  

         - по чл.71е от Закона за управление на отпадъците – в размер на 18 лв./тон
депониран отпадък за 2012 г.

  

         Съгласно чл. 46, т.48 от  Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията 

  

  

на община Кочериново Общински съвет град Кочериново е определил, че  цената за
транспортиран отпадък в депото на куб.м.
 
е
 
3.50 лв.
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         Във връзка с на настъпилите промени в нормативната уредба за управление на
отпадъците е необходимо таксата за транспортиран в депото отпадък да бъде 25.33
лв./тон.

  

         С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2, чл.27, ал.2,
4 и 5 от ЗМСМА и чл.79 от АПК и във връзка с Наредба № 14 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 и Постановление № 207 на Министерски съвет от 16.09.2010 г. за
определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71е от Закона за управление на
отпадъците   п
редлагам Общински съвет град Кочериново да вземе следното 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

         1. На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2, чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА и чл.79 от
АПК и във връзка с Наредба № 14 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 и Постановление №
207 на Министерски съвет от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за
отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците

  

  

Общински съвет град Кочериново 
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Р Е Ш И :

  

  

  

         1. Изменя чл.46, т.48 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Кочериново, която следва да се чете:

  

  „Транспортиран отпадък в депото - 25.33 лв./тон”

  

  

         2. Отпада Приложение 1 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето,
събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и
обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово
разпространени отпадъци на територията на община Кочериново и се въвежда § 5 със
следния текст: „ Таксата за транспортиран отпадък в общинско депо за неопасни
отпадъци- Кочериново е в размер на   25.33 лв./тон”. 
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                                                       В Н А С Я:        

  

                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

  

                                                                    ИВАН МИНКОВ
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