
ОО ББЩЩИИННССККИИ   ССЪЪВВ ЕЕ ТТ   ––   ББ ЕЕ ЛЛ ОО ВВ ОО ,,   ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ   ППАА ЗЗ АА РР ДДЖЖИИКК   

 

 

РЕШЕНИЕ 

№…….. 

 

     Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на ………………..., с Протокол №  

 

ОТНОСНО: Одобряване на план – сметка за приходите и разходите 

от такса битови отпадъци за 2022година 

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т.7  и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 66,ал.1 от ЗМДТ и Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Белово, във връзка с чл.61 от ПОДОСБНКВОА, 

 

      Общински съвет-Белово 

 

РЕШИ : 

 

1. Одобрява план-сметката за определянето на такса за битови отпадъци в община Белово за 2022 

година. 

Приходите по план сметката за 2022 година да са в размер на                                         1 200 000лв„ 

В.т.ч. облог текущ година         957 000лв 

           Събиране на стари вземания        243 000 лм  

Разходната част на сметката за 2020 година е в размер на                                             1 200 000 лв 

1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо Пазарджик 

1.1 .Закупуване на съдове - контейнери „Бобър” 1.1 куб.м          195 000. лв 

1.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 

до Център за рециклиране  гр.Пазарджик              360 000 лв 

                   1.3.Рециклиране на битовите отпадъци   342 000 лв  

2. Почистване на улични платна , площади , алеи, зелени площи п 

2.1. Почистване на улици, площади, паркови и гробищни паркове, 

Метене, събиране и извозване на отпадъци            141 000 лв 

2.2. Почистване на нерегламентирани сметища       х лв 

2.3 Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената 

система в общината- почистване, пръскане, косене на трева и др.                                 54 000лв 

                                                ДДС                     108 000 лв 

                                        Всичко                                                                                      1 200 000 лв 

 

 

        Мотови:  Съгласно чл.66, ал.3 от ЗМДТ Общинския съвет определя размера на таксата за битови 

отпадъци.Таксата е определена в годишен размер за всяко населено място въз основа на одобрена 

план-сметка. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: :__________________




