
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПЛАН СМЕТКА 2020

В ПЕРИОДА 
01.01.2020 - 30.09.2020Г.



• На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ) и чл.16 от Наредбата за определянето и администри-
рането на месни такси и цени на услуги на територията на
община Костинброд, такса битови отпадъци за 2020г. е
определeна в годишен размер, въз основа на одобрена от
Общинския съвет план-сметка за дейностите по събиране,
извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битови
отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяко
населено място и включва всяка услуга по отделно.

• За недвижимите имоти на гражданите базата за определяне
на такса битови отпадъци е данъчната им оценка, а за
нежилищните и жилищните имоти на предприятията и –
отчетната стойност.

• На предприятията се предоставя възможност да заплащат
таксата според заявеното количество битови отпадъци,
съобразено с вида и броя на съдовете за съхраняване и
честотата на извозване.



I. Отчет за изпълнението на План-сметка 2020г. По член 66 от 
Закона за местни данъци и такси 

(Решение № 39 по Протокол №4 от 18.12.019г.)

Съгласно одобрената план-сметка за 2020г. за
дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в
депа и други съоръжения на битови отпадъци и за
поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване са предвидени средства в
размер на 2 632 247,01лв.



1. Дейност „Събиране, включително разделно на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им ”

• За събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране до
съоръжение за третиране и обезвреждане на битови отпадъци на
територията на Община Костинброд за 2020г. са планирани разходи в
размер на 907 718,95 лв. от които към 30.09.2020г. изпълнения обем
работа за обслужване на съдовете е в размер на 609 734,06лв.

• Подадените до 31.12.2019г. декларации по чл. 18а, ал. 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Костинброд за имоти на граждани и предприятия
които няма да се ползват през цялата година са 1042 бр.

• Декларациите по чл.16а, ал.1 подадени от юридически лица за заявеното
количество битови отпадъци, съобразено с вида и броя на съдовете за
съхраняване и честотата на извозване до 30.11.2019г. са 126 бр.

• През 2020г. сметосъбирането се осъществява с 174 бр. контейнери тип
„БОБЪР” 1100л., 3822 бр. метални кофи с обем 110л., 2900 пластмасови
кофи с обем 240л., 4м3 контейнера 77 бр., 3м3 подземни контейнери 24бр.
и 197 бр. улични и градински кошчета.



1.2 Събиране и транспортиране на едрогабаритени отпадъци
(ЕГО) от домакинствата

До 30.09.2020г. разходите за събиране и транспортиране на
едрогабаритни отпадъци в това число и градински отпадъци извън
съдовете и депата разположени за нуждите на населението на
община Костинброд е в размер на 234 428,71лв.

През 2020г. за съжаление се наблюдава увеличаване на
генерираните едрогабаритни в това число и градински
отпадъци от населението на територията на община
Костинброд.

Безразборното изхвърляне на отпадъци извън съдовете за
събиране неминуемо води до увеличаване на разходите по
предоставяне на услугите свързани с такса битови отпадъци.











2. Дейност „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,ал.2 и 64, ал.1
от Закона за управление на отпадъците”

За осигуряване на дейностите по обезвреждане чрез депониране на
битови отпадъци в регионално депо Костинброд, включително и
отчисленията по чл. 60, ал.2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление
на отпадъците, през 2020са планирани общо 1 232 263,54лв., в
това число :

Общо количество(т.) Цена /без ДДС/ за 1
тон

Разходи за 2019 (лв.)

1. Регионално депо 12047 25,00 лв./т. 301 175,00 лв.

2. Отчисление по чл. 60 от ЗУО 12047 2,74 лв./т. 33 008,78 лв. 

Сума за депониране без ДДС 334 183,78 лв.

2. Отчисление по чл. 64 от ЗУО 12047 Съоръжения за
обезвреждане/депо

831 243,00 лв.

Всичко за депониране: 1 232 263,54лв.



До 30.09.2020г. са разходвани средства в размер на 969 669,35лв. в
това число:

Съоръжения за

обезвреждане/депо

Общо 

количество(т.)

Цена /без

ДДС/ за 1

тон

Разходи за 

2020(лв.)

1. Регионално депо 9 480,86 25,00 лв./т. 239 621,95 лв.

Сума за депониране с

ДДС

292 742,70 лв.

2. Отчисление по чл. 60 и

чл. 64 от ЗУО от

м.01.2018 – м.10.2019г.

9 480,86 69,00 лв./т. 22 747,31лв.

654 179,34 лв.

Всичко за депониране: 969 669,35 лв.



3. Дейност „Почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.“

Планираните средства за дейността за 2020година, са в размер на 496 
247,01лв.

Разходените до 30.09.2020г. средства са в размер на 391 387,51 лв. в 
това число са разпределени както следва:

• Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, площади, спирки 
и др. места за общественно ползване – 53 051,80 лв.

• Уборка на обществени площи, алеи, детски и спортни площадки, 
паркове и др. места за обществено ползване – 13 284,14 лв.

• Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед на 
тротоари, спирки и други места за обществено ползване – 2 652,00 лв.

• Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за зимно 
обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. – 32 000,00 лв.

• Косене на тревни площи и събиране на окосена трева , изсичане на 
млада дървесина и изсичане на подлез и ниски храсти – 25 941,64 лв.



• Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и 
други места за обществено ползване – 9 395,00 лв.

• Разходи за заплати, осигуровки, валчери, работно облекло и болнични за 
трите щатни бройки назначени в с. Петърч, с. Драговищица и с. Голяновци 
– 20 634,22 лв.

• ЕГО  – 234 428,71 лв. 

Общо разходи до 30.09.2020г. по дейности  
1, 2, 3 в размер на 1 970 790,92 лв. 



Приходи от Такса битови отпадъци от 
01.01.2020г. -30.09.2020г. 

• Приходите към 30.09.2020г. за ТБО са в размер на 
1 744 275,94 лв.  в това число:

• Събрани ТБО от облог 2020г. – 1 556 001,82 лв.
• Вноски лихви текуща година – 2 117,98лв.
• Събрани ТБО от недобори за минали години – 160 680,36 лв.
• Вноски по лихви недобори – 25 475,78лв.
• Изпълнение спрямо плана – 67,00 %

Разпределение по вид субект:
• Физически лица – 697 344,79 лв.
• Облог 2020г. - 549 880,39 лв.
• Недобори – 123 380,05 лв.
• Юридически лица – 1 046 931,15 лв.
• Облог 2020г. – 1 006 121,43 лв.
• Недобори – 37 300,31 лв.


