ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!
РЕШЕНИЕ № 158
28.12.2009 г.
/Протокол № 16/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Одобрява и приема план-сметката за разходите по дейностите
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери тип “Бобър”, кофи и др., сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо и почистване
на териториите за обществено ползване в Община Етрополе за 2010 г.,
както следва:
Осигуряване Сметосъбиране Обезвреждане
на съдове
и сметоизвозна битовите
возване
отпадъци и
поддържане
на депо
60 000
207 800
25 000

Почистване
на териториите за
обществено
ползване
31 000

Общо

344 800

2. Определя населените места в които ще събира такса „Битови
отпадъци” през 2010 година, както следва:
2.1. Град Етрополе.
2.2. Село Лопян.
2.3. Село Ямна.
2.4. Село М.Искър.
2.5. Село Бойковец.
2.6. Село Лъга.
2.7. Село Брусен.
2.8. Село Рибарица.
2.9. Вилни зони:- “Рибарица”, “Рибарника”, ”Язовира”.
3. Определя размера на такса „Битови отпадъци” за 2010 година за
жилищни и вилни имоти, както следва:
3.1. За гр. Етрополе 3.5 /три цяло и пет/ промила върху данъчната
оценка на имота в т.ч.:
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2.0 /две цяло/ промила;
- за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0.5 /нула цяло и пет/
промила;
- за поддържане и почистване на териториите за обществено
ползване - 1.0 /едно цяло/ промила.
3.2. За селата: Лопян, Ямна, М.Искър, Бойковец, Лъга, Брусен,
Рибарица и вилни зони “Рибарника”, “Рибарица” и “Язовира” в размер на
5.0 /пет цяло/ промила върху данъчната оценка на имота в т.ч.:
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- за сметосъбиране и сметоизвозване - 3.0 /три цяло/ промила;
- за обезвреждане на битови отпадъци и депо -1.0 /едно цяло/
промила;
- за поддържане и почистване на териториите за обществено
ползван -1.0 /едно цяло/ промила.
4. Определя размера на такса „Битови отпадъци” за 2010 г. за
нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и ЕТ, в
размер на 12.0 /дванадесет/ промила върху данъчната оценка в т.ч.:
- сметосъбиране и сметоизвозване - 7.2 /седем цяло и две/ промила;
- обезвреждане на битови отпадъци и депо -1.9 /едно цяло и девет/
промила;
- поддържане и почистване на териториите за обществено ползване
– 2.9 /две цяло и девет/ промила.
5. Определя размера на таксата според количеството битови
отпадъци на вид съд, както следва:
Видове
съдове

Честота на извозване
______________________________________
Град
села
Рудник
“Елаците”
Кофа за смет
Един път
Един път на
Един път
120 л
седмично две седмици седмично
Кофа за смет
Един път
240 л
седмично
Контейнер
Два пъти
Един път на
Един път
Тип”Бобър”
седмично две седмици седмично
1,1 куб.м.

Такса за
един съд на
годината

130 лв.
180 лв.
400 лв.

6. За общински жилища отдадени под наем, такса за битови
отпадъци се заплаща от наемателя в Общинска администрация, гр.
Етрополе по размерите определени в т. 3.
7. За нежилищни имоти общинска собственост, отдадени под наем
за търговски или други нежилищни цели, такса битови отпадъци се
заплаща от наемателя в Общинска администрация, гр.Етрополе в
размерите, определени в т. 4 или на брой декларирани съдове.

Изготвил: /п/
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Председател на ОбС: /п/
/д-р Цено Глогов/

