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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА БАНЯ
Област Софийска, ул. “Търговска” №134, п.к. 2040
Председател на Общински съвет CSM 0887 81 81 13

тел. (07120) 8846, факс (07120) 2227, www.dolna-banya.net

РЕШЕНИЕ №34

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4 ОТ 29.12.2015 г.

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

О Т Н О С Н О : План-Сметка за планираните постъпления и
изразходваните средства от такса битови отпадъци за 2016 година в
община Долна баня .

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА БАНЯ – на редовно заседание на
двадесет и девети декември през две хиляди и петнайста година, в пълен
състав: общо 9 на брой общински съветници, разгледа по точка първа –
“Доклад от съвместно заседание на ПК №1 “Бюджет, финанси, ТСУ” и
ПК №2 “ Образование и култура” към Общинския съвет, проведено на
21.12. 2015г.” от Дневния ред - Докладна записка с вх.
№13”б”/07.12.2015г., с изх. №08-08-176/07.12.2015г. от Владимир
Джамбазов, кмет на община Долна баня относно: План-Сметка за
планираните постъпления и изразходваните средства от такса битови
отпадъци за 2016 година в община Долна баня .

Докладната записка гласи: “На основание чл.66, ал.1 от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ) общински съвет гласува план сметка за
разходването на приходите от постъпления от такса смет, която план-
сметка  последствие подлежи на проверка от страна на Сметна палата.
Приходите от този вид такса са с целеви характер и следва да се ползват
само за нуждите на разходите, заложени в разходната част на план
сметката, необходими за  осигуряване на услугите по събиране и
извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други
съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване. В предложената Ви план-сметка за ТБО за 2016г.
са включени необходимите средства дължими за отчисления съгласно
ЗУО. Планираните приходи са заложени на прогнозна стойност при
предвидено 50 % изпълнение на събираемостта за следващата година и
30% събираемост на недобори.”
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Воден от горното и на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА на
основание чл. 66, ал.1 от ЗМДТ във връзка с чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА
присъстваха 9 на брой общински съветници и гласуваха 9 на брой
общински съветници, единодушно с  9 /девет/ гласа ”за”, Общински съвет
град Долна баня

РЕШИ:

ПРИЕМА – План - Сметка за планираните постъпления и
изразходвани средства от такса битови отпадъци за 2016 година в община
Долна баня, както следва:

П Л А Н - С М Е Т К А
ЗА

ПЛАНИРАНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ И ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА
ОТ ТАКСА  БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Наименование на приходите и разходите План
2016

година
I. ПРИХОДИ. ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА

1. Такса за битови отпадъци §2707 по бюджета на община Долна
баня

198 899

В това число:
1.1. ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 44 938
1 .2. ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 153 961

II. РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ПЛАН -СМЕТКАТА 198 899
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на бит.отпадъци,
в т.ч . Кошчета и контейнери  тип Бобър

25 000

2. Събиране на битови отпадъци и транспорт до депата 40 000
3. Отчисленията по чл. 60  и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците в т.ч.
по чл.60 от ЗУО
по чл.64 от ЗУО

34 233
32 400
1 833
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4. Почистване на улични платна,сметище, площади, алеи и др.
територии на населените места  в т.ч.

- Почистване на улични платна,сметище, площади, алеи и др.
територии на населените места

- Снегопочистване
- Поддържане чистота на зелени площи и паркове
- Почистване на нерегламентирани сметища
- Издръжка, фонд работна заплата и осигуровки за дейност Чистота
- Такса за депониране на отпадъци
- Поддържане   чистота на зелени площи и парковете
- Други текущо възникнали дейности , почистване нерегламентирани

сметища

99 666

Председател на Общински съвет
град Долна баня: /П/

/Лиляна ДРАГАНОВА/

Изготвил: Мариана Китова,
Младши експерт към Дирекция “АПОФУС”

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА
на основание чл. 66, ал.1 от ЗМДТ във връзка с чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. Интернет страницата – 08.01.2016 г.;

2. Инф. табло – ул. „Търговска” № 134 –08.01.2016 г.


