РЕШЕНИЕ № 221
20.12.2018 год.
Одобряване на разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване за обслужваните населени места за 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 14 и чл. 8
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка за годишния размер на разходите за 2019 г., съгласно
Приложение № 1, Приложение № 1.1, Приложение № 1.2 и Приложение № 1.3, които
са неразделна част от настоящото решение.
2. Освобождава изцяло от заплащане на такса „битови отпадъци” за 2019 г.
общинските и държавни училища на територията на Община Габрово, както и
Центъра за специална образователна подкрепа – бивше помощно училище „Николай
Палаузов“.
3. Освобождава Технически университет-Габрово от заплащане на „такса
битови отпадъци“ за 2019 г., в размер на 50 % от дължимата сума.
4. Освободените средства да се изразходват целево след предварително
писмено съгласуване с Община Габрово. Приоритетно средствата да се изразходват за
цялостно или поетапно изпълнение на предписани от контролни органи мерки,
касаещи сигурността в учебните сгради.
5. Директорите на училищата, ЦСОП и ректорът на Технически университет –
Габрово, да представят на кмета на община Габрово отчет за целевото разходване на
паричните средства в размера на незаплатената такса „битови отпадъци” до края на м.
ноември 2019 г.
6. Задължава кмета на община Габрово да представи информация за целевото
разходване на паричните средства в размера на незаплатената такса „битови
отпадъци” от училищата до края на 2019 година.
Приложение: 1. Приложение № 1 – План-сметка за 2019 г. за разходите по чл. 66, ал. 1
от Закона за местните данъци и такси;
2. Приложение № 1.1 – Разчет на оперативните разходи за изпълнение
на услугите през 2019 г. от ОП "Благоустрояване";
3. Приложение № 1.2. - Разчет на оперативните разходи за изпълнение
на услугите през 2019 г. от ОП "РДНО";
4. Приложение № 1.3 – Разчет на целевите и инвестиционните разходи
за изпълнение на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г.
5. Информация за целево разходване на паричните средства в размер на
незаплатената такса „Битови отпадъци“ от общинските и държавни
училища на територията на Община Габрово и на Технически
университет-Габрово за 2018 година.
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