
РЕШЕНИЕ № 280 
29.12.2020 год. 

 
Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите 
отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в общината за 2021 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 2021 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 2021 г. 
общинските и държавни училища на територията на Община Габрово, както и 
Центъра за специална образователна подкрепа.  

3. Освобождава Технически университет-Габрово от заплащане на „такса 
битови отпадъци“ за 2021 г., в размер на 50 % от дължимата сума. 

4. Задължава кмета на Община Габрово да създаде ред за целевото 
изразходване на средствата в размера на незаплатената такса „битови отпадъци” от 
лицата по т. 2 и т. 3, както и да предостави информация за реализираните дейности и 
изразходените средства до края на 2021 г. 

 
Приложение: 1. Приложение № 1 – План-сметка за 2021 г. за разходите по чл. 66, ал. 1  
        от Закона за местните данъци и такси; 

   2. Приложение № 1.1 – Отчет на разходите за 2020 г. и разчет за 2021 г.  
       на оперативните разходи за изпълнение на услугите от  
       ОП "Благоустрояване"; 
   3. Приложение № 1.2. – Отчет на разходите за 2020 г. и разчет за 2021 г.  
       на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "РДНО"; 
   4. Приложение № 1.3 – Разчет на целевите и инвестиционните разходи  
       за изпълнение на  услугите по  събиране и транспортиране на битови 
       отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,  
       третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации,   
       поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в  
       общината за 2021 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 2020 година. 

 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 


