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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ

№157
26.01.2017 година

гр. Копривщица

На основание чл.21 ал.1 т7 от ЗМСМА; 66 ал. 1 от Закона за местните данъци

и такси и 13 от заключителните разпоредби на ЗИДЗМДТ

Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:

Утвърждава План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на сметище и
отчисления, поддържане на чистотата, почистване на терени /паркове,

площади и улици/ за 2017 година, съгласно Приложение № 1

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС - Копривщица,
проведено на 26.01.2017 год., Протокол № 18/26.01.2017 год. по трета точка от дневния ред
с 11 гласа „за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържал се" след направените обсъждания и е
подпечатано с официалният печат на Общински съвет - Коприв

Председател ОбС:

Протоколист:
романова/

/

1 по Решение 157

|

Приложение 1 Към Решение №157/2017г.

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

План сметка • предложение
за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови
отпадъци, поддържане на сметище и отчисления, поддържане на чистотата, почистване на
терени /паркове, площади и улици/ за 2017 година
Приходи 2017 г. от:
1. ТБО физически лица 3 %о от данъчната оценка на имота

65 000,00 лв.

вт.ч.:

1.1.осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

0 %о

0,00 лв.

1.2.събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им;1,0 %о

21 667,00 лв.

1.3.проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците;0,5 %о

10 833,00 лв.

1.4.почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за
обществено ползване.1,5 %о

32 500,00 лв.

2. ТБО юридически лица 8%о110 000,00 лв.
от по-високата стойност на данъчната оценка или отчетната стойност на имота

вт.ч.:

2.1.осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2.2.събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други

0 %о

0,00 лв.

инсталации и съоръжения за третирането им;2,0 %о27 500,00 лв.

2.3.проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците;;2,0 %о27 500,00 лв.

2.4.почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за
обществено ползване.4,0 %о55 000,00 лв.

Прогнозна сума общо ТБО 2017 г.175 000,00 лв.

3.

Преходен остатък ТБО от 2016 г.57 873,00 лв.

Всичко приходи 2017 г.:232 873,00 лв.

Разходи 2017 г
51 000,00 лв.

1.

Договор сметосъбиране

2.

ЗаДДС

3.

Отчисления

4.

Такса депониране

19 000,00 лв.

5.

Отчисления по чл. 64

21 600,00 лв.

6.

За дофинансиране ОП "Копривщица

90 000,00 лв.

7.

Морфологичен анализ

5 400,00 лв.

8.

Проектиране и рекултивиране на сметище

12 000,00 лв.

9.

Изготвяне на регионална програма

10.

10 200,00 лв.
по чл. 60

3 000,00 лв.

2 000,00 лв.

Други непредвидени разходи18 673,00 лв.

Всичко разходи 2017 г.:232 873,00лв.

