ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 30
от заседанието на 15.12.2017 г.
по точка 2 от дневния ред
Относно: Приемане на план - сметка и определяне размера на такса за битови
отпадъци за 2018 година, докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе
Решение № 354 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал.
1 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ от ЗМСМА, Общински съвет Болярово:

Р Е Ш И:
1. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ приема план – сметка за приходите
и разходите от такса битови отпадъци за 2018 година и по населени места с общ
размер 200000 лв., съгласно приложения № 1 и № 2.
2. Определя такса за битови отпадъци за 2018 година за община
Болярово, както следва:
2.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия – 2,5
промила, разпределени за:
2.1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.5 промила
2.1.2. за обезвреждане на битови отпадъци – 0.9 промила
2.1.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 0.1 промила
2.2. За нежилищни имоти на граждани и предприятия – 11 промила,
разпределени:
2.2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 7 промила
2.2.2. за обезвреждане на битови отпадъци – 3 промила
2.2.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1 промил
3. На основание чл. 67, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ определя годишни такси за
сметосъбиране и сметоизвозване на нежилищни имоти на юридически лица за
2018 г. при ползване на съд за смет, както следва:
3.1. За контейнер 1,1 м3 тип „Бобър“ – 700 лв. за 1 бр.
3.2. За 110 л. кофа тип „Мева“ – 350 лв. за 1 бр.
4. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА задължава кмета на общината
да организира изпълнението на решенията на общинския съвет по приходите и
разходите на утвърдената план – сметка.
Гласували: 10 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Мария Стоилова Маринова
8.Пламен Петров Петков
9.Съба Георгиева Недева
10.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/
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