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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 152 / 17.12.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 16 / 17.12.2020 г. 

 

 

Относно: Актуализиране на план-сметката за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване 

на територията на община Елена за 2020 г., приемане на план - сметка за 

приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и 

обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на 

площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2021 г., и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 62, чл. 66, чл. 67, ал. ал. 1 и 2 от 

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и глава втора „Местни такси”, раздел първи 

„Такса за битови отпадъци” от Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

8 гласа „за”, „против”- 5 „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Актуализира план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г. съгласно Приложение    

№ 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Одобрява план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ, във връзка с чл. 18 от НОАМТЦУ за 

необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране 

на битови отпадъци и почистване на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена през 2021 г. съгласно Приложение № 2, неразделна 

част от настоящото решение. 

 

 

 



 

3. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2021 г., 

включващи разходите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депата; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и обезвреждането им, 

включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, в съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 19, ал. 2 от НОАМТЦУ 

съгласно Приложение № 3 към настоящото решение. 

4. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2021 г. в промил поотделно 

за всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и 

чл. 18, ал. 2 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 4 към настоящото решение. 

5. Приема за сведение протокола от проведеното обществено обсъждане. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


