
 

 
 

О Б Щ И Н А   К О С Т И Н Б Р О Д 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  КОСТИНБРОД 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 
 

ПРОЕКТ! 
 

 
На основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

месната администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 16а 
Наредбата за определянето и администрирането на месни такси и цени на услуги на 
територията на община Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, 
проведено на ……………. година, прие 
   
 
                  Р Е Ш Е Н И Е  № ………   
 
1. Общински съвет  Костинброд  одобрява план – сметката за 2023 г. общо в годишен 

размер на 3 670 628,32 лв. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 
 

 Събиране включително разделно на битови отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им в годишен 
размер на 1 324 923,30 лева. 

 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 в годишен размер на 1 641 357,37 лева. 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване в 
годишен размер на 704 347,65 лева. 
 

2. Общински съвет Костинброд определя размерът на такса битови отпадъци за 
жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия през 2023 година, както 
следва: 

 
За град Костинброд 
- 8,78 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 2,30 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 3,30 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 3,18 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,67 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 



o 6,72 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 
отпадъци; 

o 4,14 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване. 

- 14,00 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически 
лица при разпределение, на промилите, както следва: 

o 3,61 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,21 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 5,18 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Петърч 
- 12,48 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 3,09 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 4,45 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,94 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,52 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на  предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,85 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 3,91%о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 14,04 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически 

лица при разпределение, на промилите, както следва: 
o 3,48 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,01 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 5,55 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Драговищица 
- 14,28 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 3,42 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 4,90 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 5,96 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 16,80 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически 

лица при разпределение, на промилите, както следва: 



o 4,31 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,20 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 6,29 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Голяновци 
- 15,21 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 3,50 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,04 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 6,67 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,33 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на  предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 16,90 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 3,89 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,60 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,41 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Градец 
- 17,29 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 4,45 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,38 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 6,46 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на  предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 19,11 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,90 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 7,06 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,15 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Царичина 



- 14,55 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 
предприятия при разпределение на промилите, както следва: 

o 3,52 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,08 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 5,95 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 19,11 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,63 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,67 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,81 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Понор 
- 15,21 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 3,84 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,51 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 5,86 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 19,51 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,89 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 7,05 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,57 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Опицвет 
- 13,10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 3,16 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 4,56 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 



o 5,38 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване. 

- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 
на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 

o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,47 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 3,74 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,39 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 6,34 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Дреново 
- 13,10 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 3,72 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,35 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,03 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,54 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,40 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,31 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,83 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Дръмша 
- 15,47 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 5,61 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 3,91 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 5,95 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 



o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 
отпадъци; 

o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване. 

- 19,18 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 
при разпределение, на промилите, както следва: 

o 4,82 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,94 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,42 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Чибаовци 
- 15,47 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 5,61 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 3,91 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 5,95 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 19,18 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,82 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,94 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,42 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Безден 
- 17,29 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 4,37 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,27 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 6,65 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,76 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 19,18 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 



o 4,82 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,94 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,42 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Богьовци 
- 8,78 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 2,30 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 3,30 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 3,18 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,52 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,76 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 14,70 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,82 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,94 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 2,94 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
За с. Бучин проход 
- 16,38 %о върху данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и 

предприятия при разпределение на промилите, както следва: 
o 3,77 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 5,43%о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,18 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 15,53 %о върху по голямата от данъчните оценки и отчетните стойности 

на нежилищни имоти на предприятия при разпределение, на промилите, както следва: 
o 4,76 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 6,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 4,00 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
- 21,00 %о върху данъчните оценки на нежилищни имоти на физически лица 

при разпределение, на промилите, както следва: 
o 5,39 %о за събиране и извозване на битови отпадъци; 
o 7,77 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци; 
o 7,84 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
 



 В левове в зависимост от вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци 
на лицата подали декларация по чл.16а, ал.1 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Костинброд, която включва разходите по сметоизвозване, закупуване на съдове за 
съхранение на битови отпадъци, за обезвреждане на отпадъци, чрез депониране и  
поддържане на РДТБО и отчисления по чл. чл. 60,ал.2 и чл. 64, ал.1  от ЗУО: 
 

 
Вид на съдовете 

 
Кратност на извозване 

Сума 
годишно 

Кофа тип „ Мева” - 52 пъти годишно               -  477 лв. 

Контейнер тип „ Бобър” 

- 24 пъти годишно 
- 36 пъти годишно 
- 48 пъти годишно 
- 96 пъти годишно 

- 1086 лв. 
- 1554 лв. 
- 2022 лв. 
- 3894 лв. 

Контейнер 4 м3 

- 24 пъти годишно 
- 36 пъти годишно 
- 48 пъти годишно 
- 96 пъти годишно 

- 3 981 лв. 
- 5 871 лв. 
- 7 761 лв. 

- 15 323 лв. 
 
Лицата подали декларация по чл.16а, ал.1 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Костинброд, заплащат съответния промил за поддържане на уличните платна, площите, 
алеите, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено 
ползване. 

От такса за услугите сметоизвозване  и ползване на депо се освобождават физически 
и юридически лицата подали декларация по чл.18а, ал.2 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Костинброд, като същите заплащат съответните промили за поддържане на площите за 
обществено ползване за съответното населено място. 

 
От такса за услугите сметоизвозване  и ползване на депо се освобождават  

незастроените парцели и имоти собственост на фирмите и физически лица, като същите 
заплащат съответните промили за поддържане на площите за обществено ползване за 
съответното населено място. 
 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Областен Управител – София-област и 
Кмета на Община Костинброд в 7-дневен срок от приемането му, съгласно  
чл. 22 ал, 1 от ЗМСМА. 
       Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на 
съобщаването му пред Административен съд София по реда на АПК. 
 
 
 
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 
                               /  Д-р Атанас Тенев / 
 
 
 


