ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ

ОТНОСНО: одобряване на План-сметката за приходите и разходите за такса битови
отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Годеч за
2019 г.
Общински съвет – Годеч, след като се запозна с предложението на Кмета на
Община Годеч - Радослав Асенов, изясни относимите факти и обстоятелства, намира
предложението за законосъобразно и целесъобразно. Споделяйки изцяло изложените от
вносителя мотиви, с цел нормално осъществяване на дейностите по план-сметката за
2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси, чл.16, ал. 1 и чл. 17 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч,
Общински съвет – Годеч
Р Е Ш И:
1. Приема и одобрява План-сметка за община Годеч за 2019 г. за необходимите
разходи за всяка дейност, включваща разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения
за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване, съгласно Приложение № 5.
2. Определя промил такса битов отпадък за община Годеч за 2019 г., съгласно:
Приложение № 1 – определяне на промили за такса битови отпадъци, съгласно данъчни
оценки на жилищни имоти на физически лица за 2019 г.; Приложение № 2 – определяне
на промили за такса битови отпадъци, съгласно данъчни оценки на нежилищни имоти,
собственост на физически лица за 2019 г.; Приложение № 3 – определяне на промили за
такса битови отпадъци, съгласно по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна
оценка на жилищни имоти на юридически лица за 2019 г.; Приложение № 4 – определяне

на промили за такса битови отпадъци, съгласно по-голямата сума от отчетната стойност или
данъчна оценка на нежилищни имоти на юридически лица за 2019 г.;
3. Дофинансира разходите по План-сметката за такса битови отпадъци за 2019 г. за
сметка на общинските приходи.
4. Физически лица, подали декларация по чл. 20, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.11.2012
г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Годеч, не заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, но
заплащат размера на таксата за останалите дейности: осигуряване на съдове; проучване,
проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на публичните пространства,
алеи, улици, паркове и др.
5. Фирми, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Годеч, заплащат такса според заявените /декларирани/ вид и брой съдове за битови
отпадъци /контейнери и/или кофи/, както и допълнително 4 промила за почистване на
уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване, на по-голямата сума от отчетната стойност или
данъчна оценка на имота към 31.12.2018 г. Цената за контейнер тип „Бобър“ за града е 10,68
лв., а за селата 13,75 лв. Цената на кофа тип „Мева” за града е 1,06 лв.
6. Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31
октомври на годината, за която е дължима.
7.

На предплатилите до 30 април за цялата 2019 г. се прави отстъпка от пет на сто върху

цялата сума.
8. На фирми и физически лица, които имат задължения за минали периоди за данък
недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат декларации по чл. 17, ал. 2 и чл. 20,
ал. 1 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Годеч за 2019 г.
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