Приложение № 8
ПЛАН-СМЕТКА
за приходите от такса "Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата
на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2020 г.
1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г. (лв.),
в- т.ч.:
за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и

367548,00

други (лв.)

7500,00

- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.)

207010,00

- за 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 (лв.)

130038,00

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване (лв.)
2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на
общината за 2020 г. по позиции от ЕБК:
- в дейност 623 "Чистота"
в т. ч. за капиталови разходи
- в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"
в т. ч. за капиталови разходи
- по § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
- по § 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в
случаите, когато общината е собственик на депото
- по § 37-00 - за данък добавена стойност
- по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко
плащане):…………………….
Забележка:
1.
Наличност на 01.01.2020 г. /преходен остатък от 2019 г./
Приходи от такса "Битови отпадъци"
Всичко приходи:
2. Отчисленията по Чл. 64, ал.1 и Чл.60, ал. 2 от ЗУО са изчислени:
69 лв./тон за отчисления по Чл. 64, ал. 1
5,55 лв./тон за отчисления по Чл. 60, ал.2
29,48 лв./тон за поддръжка и експлоатация Регионалното депо
Прогнозни количества 1250 тона битови отпадъци
Инж. Тихомир Кукенски:
Кмет на Община Априлци

23000,00
367548,00
237510,00

130038,00

OK

90548,00
277000,00
367548,00

