Отложиха увеличението на такса смет във Видин
Написано от ivailo
Четвъртък, 29 Декември 2011 17:44

Кметът Герго Гергов оттегли предложението си за увеличение с 50% на таксата за
битовите отпадъци
във
Видин
, което бе включено в проекта за дневен ред на заседанието в четвъртък. Той обясни,
че се е консултирал с
администрацията
си и е надделяло мнението, че такова увеличение е неудачно. Седмица преди сесията,
общинските съветници обсъждаха в комисиите повишаване на размера на такса смет
от два на три промила за граждани, а за фирми намаление от 9 на 7 промила.
Причината за поисканото увеличение бе тежкото финансово състояние на общината,
но и при настоящия размер на местните данъци и такси събираемостта е твърде ниска.
Над 30 хиляди граждани и 1 050 фирми не са плащали задълженията си. В отговор на
питане от общински съветник кметът Герго Гергов обяви 10 фирми с най- големи
задължения към общината. Начело на списъка е предприятието, което плати част от
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дълга на общината към електроразпределителното дружество, за пуснат тока в
сградата на кметството и спортните обекти. За местни данъци фирмата /”Видахим”/
дължи 1 572 000 лева, след нея е шивашко предприятие /„Вида стил”/ със 617 112 лева.
На заседанието общинският съвет гласува повече от два пъти увеличение на наемите
за
общинска земя
. От 10 лева за декар наемът за земеделска земя втора категория става 25 лева за
декар, за четвърта категория повишението е от 8 на 23 лева, а за категориите от пета
до десета, увеличението е от 7 лева за декар на 20 лева за декар. В края на
заседанието кмета Герго Гергов връчи лично на всички общински съветници значки с
герба на Видин с пожеланието да я носят близо до сърцето си и да мислят и работят за
Видин.
радио гама
{loadposition user28}

2/2

