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  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 20 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  5 от  28.01. 2020 ГОДИНА 

 

 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение за приемане на План сметката за приходите и 
разходите на такса „Битови отпадъци” за 2020 год.  
 
 
 
                  І.1. На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и  чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема План – сметката за приходите и разходите на такса 
”Битови отпадъци” за 2020 год., в лева: 
 
 
Наименование на приходите и разходите План 

2020 год. 
Отчет 
2020 год. 

І.Приходи 56000   
1.От такса за битови отпадъци 85000   
2.Отчисления по ЗУО -29000  
ІІ.Разходи 56000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    16000  
2.Чистота на териториите за обществено ползване 4000  
3.Други разходи : 36000   
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 
плащания, условия на труд и др.издръжка 

 
36000 

 
 

 - застраховки и данъци 0  
 - резервни части и други  0  
 
 
                   2.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите в срок до 30 април 
за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
 
 

      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема  План – сметката за 
приходите и разходите на такса ”Битови отпадъци” за 2020 год. в изпълнение 
разпоредбите на чл. 66 ал.1 и чл.67 от ЗМДТ. 
 
 
 
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
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                   Гласували 11 съветника: 
  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / И. ВЕЛКОВ / 

 
 

 

 


