ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Одобряване на план –
сметка за годишния размер на разходите за
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване,
поддържане и експлоатация на депо за битови
отпадъци, почистване на териториите за
обществено ползване за всички населени места в
Община Любимец за 2017 г.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 158
на ОбС, прието с протокол № 16 от 07.12. 2016 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.62 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Приема План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на
териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за
2017 г.,както следва:
Разходите за
дейностите по
ЗМДТ

чл.

66,

ал.

1.Осигуряване
на
съдове
съхраняване на битови отпадъци

1

Обща
стойност на
от извършената
услуга
лв.

за

12 500

Стойност
на
извършена
услуга
годишно за
Любимец
лв.
-

2.Събиране и транспортиране на 194 054
битовите отпадъци от жилищни и
нежилищни имоти на граждани и
предприятия и транспортирането им
до Регинално Депо Харманли
3. Погасителни вноски за заеми за 220 000
закупуване
на
сметосъбирачни
машини и друга транспортна техника

126 135,10

4.Проучване,проектиране,изграждане
119 772
и
поддържане,
експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или др.инсталации
или съоръжения за обезвреждане на
битови отпадъци, отчисленията по чл.
60 и 64 от Закона за управление на

82 642,68

-

Стойност на
извършена
услуга
годишно за
останалите
населени
места
лв.
-

67 918,90

-

37 129,32

1

отпадъците
4.1.Депониране на битови отпадъци- 46 134
депониране на Регионално Депо
Харманли

31 832

4.2. Отчисления по чл. 60 от Закона за
управлениена отпадъците

2 372,22

3 438

14 302

1065,78

4.3 Отчисления по чл. 64 от Закона за 70 200
управлениена отпадъците

48 438

21 762

5. Почистване на уличните платна,
60 452
площадите, алеите, парковете и
другите територии от населените
места, предназначени за обществено
ползване.

42 925,44

17 526,56

5.1. За дейността почистване на
уличните платна,площадите, алеите,
парковете и другите територии от
населените места, предназначени за
обществено ползване се включва
персонала
(работна
заплата,
осигуровки, работно облекло и други),
за техника (закупуване, амортизация,
гориво, смазочни материали и други)
и други
5.2.Почистване на нерегламентирани
сметища
5.3Обезпаразитяване и дезинфекция
на обекти от зелената система в
населеното място
Общо Разходи за дейности по т.2,т.4 и
т.5 от план сметката:
Общо Разходи за дейности по т.1и т.3
от план сметката:
Общо разходи за дейности по т.1,
т.2,т.3,т.4 и т.5 от план сметката:
ДДС по реда на Глава 19а от ЗДДС

34 525,44

13 426,56

5 400

2 100

5 000

3000

2000

374 278

251 703,22

232 500

-

Общо
планирани
разходи
за
дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ:

47 952

7 500

122 574,78
-

606 778
21 099,20
627 877,20
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