На заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, считано от датата на публикуване
г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по
т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията
могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр.
Бургас, ул „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.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
Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/
20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол
№26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017
г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2,
Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол
№52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1,
Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол
№61/27.08.2019 г.) по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол
№7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.
1. Изменения и допълнения в Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6, ал. 2 от
ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия в Приложение № 6,
Раздел VI към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бургас.
1.1.

Предложение за изменение на Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права
по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински
предприятия, Раздел VI ОП „Чистота ЕКО“.
Настоящото изменение се налага, с оглед необходимостта от съответствие на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, със Закона
за нормативните актове.
Начинът за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изискани при депониране на отпадъци е разписан в Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани
при депониране на отпадъци, изд. от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111
от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 26 от 22.03.2020 г.
В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, Раздел VI ОП „Чистота
ЕКО“, в Раздел VI - ОП „Чистота ЕКО“, отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от
01.01.2020г., са определени в размер на 95.00лв./т на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“
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от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от
27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.) (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.).
Предвид обстоятелството, че редът е разписан в посочения подзаконов нормативен
акт, не е необходимо уреждането му в Наредба на общинския съвет. С нея не се създават
нови права и задължения, различни от определените в Наредба №7. Структурите на
Община Бургас спазват реда, посочен в националното законодателство. Ето защо,
посочената разпоредба следва да бъде отменена.
1.2. Предложение за изменение на Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права
по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия,
Раздел VI ОП „Чистота ЕКО“.
Това изменение се налага с оглед прецизиране понятието депониране на специфични
производствени отпадъци в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Бургас с действащите нормативни
актове.
Съгласно чл. 1, ал.2 от ЗУО, с този закон се определят изискванията към продуктите,
които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни
и/или масово разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на
производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба,
предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.
Съгласно чл.2, ал.4, т.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на
Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас, кметът на общината организира и
определя: дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или
оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за
разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци (отработени
моторни масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба МПС) и информира
обществеността.
С разпоредбата на §1, т.7 от ЗУО е дадено определение за понятието "Масово
разпространени отпадъци". Това са отпадъци, които се образуват след употреба на
продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и според своите
характеристики изискват специално управление.
В Националния план за управление на отпадъците са изброени изчерпателно
видовете специфични отпадъчни потоци като в обхвата на посочената група са включени и
тези образувани от разкомплектоването на автомобили, излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, след обезвреждането и оползотворяването на излезли от употреба
гуми, батерии и акумулатори, филтрирането на обработени масла, отпадъци от опаковки.
ОП „Чистота еко“ приема за депониране посочените в Националния план за
управление на отпадъците, различни видове „специфични отпадъчни потоци“, които в
Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от
Община Бургас, чрез общински предприятия, Раздел VI ОП „Чистота ЕКО, са посочени
като “специфични производствени отпадъци“, което налага прецизиране на понятието, с
действащите нормативни актове.
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Поради изложеното, предложеното изменение е следното: В Приложение 6, Тарифа
на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез
общински предприятия, Раздел VI ОП „Чистота ЕКО“, в Раздел VI - ОП „Чистота ЕКО“,
текстът в графа „Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени
котли и други специфични производствени отпадъци (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.), се
допълва с текста „и специфични отпадъчни потоци“.
2. Целите, които се поставят.
Предложенията за промяна в наредбата са съобразени с принципа на необходимост и
целта на приемане е да се приеведе Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на
Общински съвет – Бургас /Наредбата/, с действащото законодателство, в това число: Закона
за управление на отпадъците и действащия към момента Национален план за управление на
отпадъците.
2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба.
Прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не изисква
финансови средства, различни от тези, осигуряващи досегашната уредба.
3. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и определяне на ясни правила
за начина на формиране на таксите и цени на услуги, предоставяни от общината и
общинските предприятия. Оптимизация на работните процеси, квалификация и експертност
за извършване на необходимите дейности и постигане на показателите заложени в
действащото Комплексно разрешително за изграждане и експлоатация на Регионално депо
за неопасни отпадъци.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас,
Приложение 6 е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 връзка с ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с европейското
законодателство - Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и
Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на
националното и местно законодателство.
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