
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПЛАН СМЕТКА 2022

В ПЕРИОДА 
01.01.2022 - 30.09.2022Г.



• 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 2022г. 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 2022г. По член 66 от 
Закона за местни данъци и такси 

(Решение № 561 по Протокол №33 от 09.12.2021г.)

Съгласно одобрената план-сметка за 2022г. 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 2 907 148,58 лв.



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 2022г. са планирани разходи в
размер на 942 390,26 лв. от които към 30.09.2022г. изпълнения обем
работа за обслужване на съдовете е в размер на 621 538,59лв.

• Подадените до 31.12.2021г. 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 1016 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 30.11.2021г. са 117 бр.

• През 2022г. сметосъбирането се осъществява с 202 бр. контейнери тип
„БОБЪР” 1100л., 3912 бр. метални кофи с обем 110л., 2900 бр.
пластмасови кофи с обем 240л., 4м3 контейнера 67 бр., 3м3 подземни
контейнери 36 бр. и 197 бр. улични и градински кошчета.



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

До 30.09.2022г. 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 217 889,64лв.

През 2022г. за съжаление се запазва тенденцията 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 2022 г. са планирани общо 1 466 198,90лв., в
това число :

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

Разходи за 2022 (лв.)

1. Регионално депо 11 117 28,00 лв./т. 311 276,00лв.

2. Отчисление по чл. 60 от ЗУО 11 117 2,74 лв./т. 30 460,90лв. 

Сума за депониране без ДДС 341 736,90лв.

2. Отчисление по чл. 64 от ЗУО 11 117 Съоръжения за
обезвреждане/депо

1 056 115,00лв.

Всичко за депониране: 1 466 198,90лв.



До 30.09.2022г. са разходвани средства в размер на лв. в това
число:

Съоръжения за

обезвреждане/депо

Общо 

количество(т.)

Цена /без

ДДС/ за 1

тон

Разходи за 

2022(лв.)

1. Регионално депо 9112 28,00 лв./т. 255 140,20лв.

Сума за депониране с

ДДС

306 168,24лв.

2. Отчисление по чл. 60 и

чл. 64 от ЗУО от

м.01.2018 – м.10.2019г.

9112 2,74 лв./т.

82,00 лв./т.

24 967,29лв.

818 694,56 лв.

Всичко за депониране: 1 181 516,03лв.



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

Планираните средства за дейността за 2022година, са в размер 
на 498 559,42лв.

Разходените до 30.09.2022г. средства са в размер на 438 830,00 
лв. в това число са разпределени както следва:
• Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, площади, 

спирки и др. места за общественно ползване – 99 085,68лв.

• Уборка на обществени площи, алеи, детски и спортни площадки, 
паркове и др. места за обществено ползване – 23 793,84лв.

• Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед на 
тротоари, спирки и други места за обществено ползване – 28 
953,00

• Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като смеси за 
зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. – 66 
984,00лв.



• Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и 
други места за обществено ползване – 21 258,00 лв.

• Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки и др. 
– 9 794,00 лв.

• Разходи за заплати, осигуровки, валчери, работно облекло и болнични за 
трите щатни бройки назначени в с. Петърч, с. Драговищица и с. Голяновци 
– 22 520,00 лв.

• ЕГО  – 217 889,64 лв. 

Общо разходи до 30.09.2022г. по дейности  
1, 2, 3 в размер на 2 241 884,62лв. 



Приходи от Такса битови отпадъци от 
01.01.2022г. -30.09.2022г. 

• Приходите към 30.09.2022г. за ТБО са в размер на 
1 988 693,34 лв.  в това число:

• Събрани ТБО от облог 2022г. – 1 678 046,41 лв.
• Събрани ТБО от недобори за минали години – 263 267,39 лв.
• Вноски по лихви – 47 379,54 лв.
• Изпълнение спрямо плана – 72,60 %

Разпределение по вид субект:
• Физически лица – 840 663,15лв.
• Облог 2022г. - 607 340,76 лв.
• Недобори – 195 337,65 лв.
• Вноски по лихви – 37984,74 лв. 
• Юридически лица – 1 148 030,19 лв.
• Облог 2022г. – 1 070 705,65лв.
• Недобори – 67 929,74 лв.
• Вноски по лихви – 9 394,80 лв.



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Серия1 1128519 1209195 1287651 1421729 1514425 1432972 1717662 1849462 1954874

Серия2 -19932 80676 78455 134078 92696 -81453 284690 131800 105412
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