ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 2/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 12
гр. Левски, 19.12.2019г.
относно: Одобряване на План-сметка на необходимите средства за заплащане
на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както
и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места на Община Левски за 2020г. и определяне размера на
таксата за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа на
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места за 2020г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за заплащане на
услугите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци, както и за
поддържането на чистотата на територията за обществено ползване в
населените места на Община Левски през 2020г., съгласно Приложение № 1.
2. Определя такса за битови отпадъци за жилищни имоти за физически и
юридически лица, намиращи се на територията на гр. Левски за 2020., както
следва:
2.1. На база данъчна оценка на имота

• сметосъбиране и сметоизвозване – 2,54 промила /2,5 за 2019г./

 обезвреждане в депа за битови отпадъци – 1,71 промила /1,7 за
2019г./
 чистота на териториите за обществено ползване – 2,75
промила /2,8 за 2019г./
2.2. На база количество битови отпадъци
 Кофа поцинкована 0,110 куб.м – 79,36 лв. + 2,75 промила върху
данъчната оценка
 Контейнер 1,1куб.м – 793,56 лв. + 2,75 промила върху данъчната
оценка

3. Определя такса за битови отпадъци на нежилищни имоти за
физически и юридически лица – застроени и незастроени дворни места и
парцели с производствено, търговско и друго предназначение, производствени
и административни, помощни складове и други сгради, намиращи се на
територията на гр. Левски за 2020г., както следва:
3.1. На база определената по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ данъчна оценка на
имота:

•
•

сметосъбиране и сметоизвозване – 2 промила /1,4 за 2019г./;

обезвреждане в депа за битови отпадъци – 2,37 промила
/2,2 за 2019г./;
• чистота на териториите за обществено ползване – 2,13
промила /2,9 за 2019г./.
3.2. На база количество битови отпадъци:
 Кофа поцинкована 0,110 куб.м – 98,63лв. + 2,13 промила върху
по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка;
 Контейнер 1,1 куб.м – 986,28 лв. + 2,13 промила върху
по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка.
4. Определя такса за битови отпадъци за жилищни имоти на физически и
юридически лица, намиращи се на територията на останалите населени места
в Община Левски – Козар Белене, Варана, Асеновци, Аспарухово, Градище,
Малчика, Българене, Обнова, Изгрев, Трънчовица, Стежерово и Божурлук, за
2020г., както следва:
4.1. На база данъчна оценка на имота
 сметосъбиране и сметоизвозване – 2,55 промила /1,51 за 2019г./
 обезвреждане в депа за битови отпадъци – 1,67 промила /2,09 за
2019г./
 чистота на териториите за обществено ползване – 2,78
промила /3,4 за 2019г./
5. Определя такса за битови отпадъци на нежилищни имоти на
физически и юридически лица – застроени и незастроени дворни места и
парцели с производствено, търговско и друго предназначение, производствени
и административни, складови помещения и други сгради, намиращи се на
територията на следните населени места в Община Левски – Козар Белене,
Варана, Асеновци, Аспарухово, Градище, Малчика, Българене, Обнова, Изгрев,
Трънчовица, Стежерово и Божурлук за 2020г., както следва:

5.1. На база определената по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ данъчна оценка
на имота:

•
•

сметосъбиране и сметоизвозване – 2,55 промила /1,51 за 2019г./;

обезвреждане в депа за битови отпадъци – 1,67 промила /2,09 за
2019г./;
• чистота на териториите за обществено ползване – 2,78
промила /3,4 за 2019г./.
5.2.

На база количество битови отпадъци:

 Контейнер 1,1куб.м – 904,07 лв. + 2,78 промила върху повисоката между отчетната стойност и данъчната оценка.
6. Не се събира такса за:

сметосъбиране
и
сметоизвозване,
поддържане
и
експлоатация на депо за битови отпадъци, когато услугата не се
предоставя от общината;

сметосъбиране
и
сметоизвозване,
поддържане
и
експлоатация на депо за битови отпадъци за имоти, които няма да се
ползват през цялата година и е подадена декларация по чл.16, ал.3 от
Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Левски;

сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, стопанисвани
от юридически лица, регистрирани по Закона за народните читалища;

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане в депа за
битови отпадъци и чистотата на територията за обществено ползване на
имоти, намиращи се на територията на Община Левски, собственост на
лечебни заведения, регистрирани на основание чл.9, ал.1, т.1 и ал.2 от
Закона за лечебните заведения.
7. Такса битови отпадъци се заплаща в предвидените от ЗМДТ срокове
за плащане на данък върху недвижимите имоти.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 15 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 6.
ТОМА ТЕРЗИЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

