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ЧРЕЗ 
Д-Р АТАНАС ТЕНЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. КОСТИНБРОД 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. КОСТИНБРОД 
 

 
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 

от 
ТРАЙКО АНДРЕЕВ МЛАДЕНОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

КОСТИНБРОД 
 
Относно: 1. План сметката 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 през 2023 г. 
            2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на 
граждани и предприятия през 2023 г. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕНЕВ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.16 
от Наредбата за определянето и администрирането на месни такси и цени на услуги на 
територията предоставяни от община Костинброд, внасяме за разглеждане и одобрение 
проект на план-сметка за такса битови отпадъци за 2023г. и предложение за размера на 
такса битови отпадъци за 2023 година. Съгласно посочените разпоредби такса битови 
отпадъци се определя 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 представя възможност да заплащат таксата според 
заявеното количество битови отпадъци, съобразено с вида и броя на съдовете за 
съхраняване и честотата на извозване. 
    

План сметка за 2023год. на основание чл.66 от Закона за местните данъци и такси 
  

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 
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 За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, 
извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битови отпадъци и за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 г. са 
необходими средства в размер на 3 670 628,32 лв. разпределени както следва: 
 

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

За дейността събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране 
до съоръжение за третиране и обезвреждане на битови отпадъци на територията на 
Община Костинброд – 1 324 923,30 лв. Планираните разходите са тази дейност, 
разпределени по населени места е както следва: 
 

№ Населено място План 2020 
1 гр. Костинброд 906 812,72 лв.  
2 с. Петърч 123 344,51лв. 
3 с. Драговищица 66 697,66 лв. 
4 с. Голяновци 22 356,06 лв.  
5 с. Градец 41 560,97 лв.  
6 с. Царичина 6 224,26 лв.  
7 с. Бучин проход 9 322,25 лв.  
8 с. Понор 2 850,05 лв.  
9 с. Дреново 11 400,19 лв.  
10 с. Дръмша 18 644,48 лв.  
11 с. Чибаовци 23 958,53 лв. 
12 с. Опицвет 17 482,87 лв. 
13 с. Безден 22 043,64 лв.  
14 с. Богьовци 15 398,02 лв. 
15 Юридически лица подали декларации по чл.16а,ал.1 36 827,09 лв. 

ОБЩО: 1 324 923,30 лв. 
  

 
Увеличението на средствата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 
спрямо предходната 2022г. е в размер на 382 533,04 лв. и е в резултат на повече 
подадени декларации по чл. 16а, ал. 1 от юридически лица, увеличение на единичните 
цени на дейностите съгласно подписан договор с изпълните и увеличената кратност на 
обслужване и броя на съдовете в населените места на територията на общината. 
 

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 2023 са необходими  общо       
1 641 357,37 лева в това число: 
 
 Съоръжения за 

обезвреждане/депо 
Общо 

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

Разходи за 
2023г.  (лв.) 

1. Регионално депо 12 061 31,50 лв./т. 379 921,50 лв. 
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2. Отчисление по чл. 60 от 
ЗУО 

12 061 2,74 лв./т. 33 047,14 лв.  

 Сума за депониране с ДДС   495 562,37 лв. 
2. Отчисление по чл. 64 от 

ЗУО 
11 117 95,00 лв./т. 1 145 795,00 лв. 

 
 Всичко за депониране:   1 641 357,37лв. 

 
В съответствие с разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са предвидени 

1 641 357,37 лв. за заплащане на отчисления за депониране на отпадъците на 

регионалното депо, по - набирателна  сметка на съответната община, на територията на 

която се намира регионалното депо, която от своя страна ги внася в набирателна сметка 

на РИОСВ – София. За 2023г. размерът на отчисленията за всеки тон депониран 

отпадък са планирани в размер на 95,00 лв./т.. Тази ставка е определена  в  Наредба № 

7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 

и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци/ обн., ДВ, бр. 111 от 

27.12.2013г., изм. И доп., бр. 7 от 20.01.2017г.. 

 Увеличението на разхода спрямо предходна година се дължи  на увеличена цена 

за депониране на тон отпадък на Регионално депо за твърди битови отпадъци 

Костинброд, както и увеличение на количеството генериран отпадък. 

 

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

Необходими средства за дейността за 2023 година, са в размер на 704 374,65лв. и 
включват следните видове дейности: 

- Ръчно метене и оборка на тротоари; 
- Механизирано метене на улици; 
- Машинно миене на тротоари и улични платна; 
- Ръчно и машинно почистване на улични плата; 
- Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци извън контейнерите; 
- Почистване на дъждоприемни шахти; 
- Косене на тревни площи и събиране на окосена трева 
- Поливане на тревни площи и цветни фигури 
- Изсичане на млада дървесина 
- Други.  

В разходите за дейност „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии предназначени за обществено ползване са предвидени 
разходи за назначен персонал считано от 01.01.2023г. -  три щатни бройки на длъжност 
- Работник поддръжка „Поддържане на обществената хигиена“ по една за с. Петърч, с. 
Драговищица и с. Голяновци. Основното задължение на заетите лица са: 

1. Ръчно метене и оборка на тротоари, улични платна, обществени площи. 
2. Провеждат необходимите операции за поддръжка на уличните платна, 

тротоарите, площадите, алеите прилежащите паркови и градински площи на 
територията на съответните села. 

3. Периодично да коси тревните площи. 
4. Да извършва текущи операции по плевене, торене и поливане на тревните 

площи. 
5. Отговаря за чистотата на градинските и парковите площи. 

Необходимите средства за 2023 година, за  обезпечаване разходи за назначените три 
щатни бройки са в размер на  37 323,00 лева от общите разходи за дейността. 
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Размер на такса битови отпадъци за 2023год. за жилищни и нежилищни имоти на 
граждани и предприятия 
 На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) такса 
битови отпадъци се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряването 
на услугите по събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждането им в депа и 
други съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване. Размерът на такса битови отпадъци се определя за всяко населено място и за 
всяка услуга по отделно, респективно такса битови отпадъци се състои от няколко 
компонента. 

Видно от изложените по-горе данни, за осигуряване на дейностите по третиране 
на битовите отпадъци в план сметката за 2023 год., са заложени средства в размер 
3 670 628,32 лв., от които 1 324 923,30 лв. за услугата по събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депо или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им, както и събиране на биоразградими отпадъци, 1 641 357,37 лв. за 
обезвреждането им, 704 347,65 лв. за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване.  

 
Отчитайки нарастването на разходите в план сметката за 2023г. спрямо 2022г.  

динамиката на данъчните оценки на имотите на гражданите, респективно отчетните 

стойности на нежилищните имоти на предприятията, и с оглед обезпечаване на 

услугите по събиране на и извозване на битовите отпадъци , обезвреждането им в депа 

и/или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване, се предлага размера на таксата за битови отпадъци за 2023г. да бъде 

определен при условията на чл. 8, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.  

Съгласно цитираната разпоредба, размера на таксата може да не възстановява 

пълните разходи на общината по предоставяне на определената услуга, когато 

общински съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този 

случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други общински 

приходи. 

Въз основа горното и направените разчети на необходимите средства за 
третиране на битови отпадъци и размера на данъчните оценки/отчетните 
стойности на имотите, на гражданите и предприятията и при условията на чл.8, 
ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси размерът на такса смет за 2023 
година и разпределението му по компоненти предлагаме да бъде, 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: 
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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; 
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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; 
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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 



                                                                                                                               стр. 8 от 18 
 

- 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; 
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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; 
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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 др.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. 
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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. 

 
           При изчисляването на облога за взети предвид следните показатели: 

 

2 650 000,00 лв.        

88,0%

2 332 000,00 лв.        

2 200 000,00 лв.         

20,0%

440 000,00 лв.           

898 628,32 лв.           

3 670 628,32 лв.        

1 324 923,30 лв.        

1 641 357,37 лв.        

704 347,65 лв.           

3 670 628,32 лв.        ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2023:

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”

3.  Дейност „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.“

ДОФИНАНСИРАНЕ ТБО ОТ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

ОБЛОГ 2023:

 % събираемост от облога за текущата година:

ОЧАКВАНА ЗА СЪБИРАНЕ СУМА ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА:

НЕДОБОРИ КЪМ 2022 ГОДИНА:

1. Дейност „Събиране, включително разделно на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им ”

% събираемост от недобори

ОЧАКВАНА ЗА СЪБИРАНЕ СУМА ОТ НЕДОБОРИ:

РАЗПОЛАГАЕМА СУМА ЗА 2023:

 
 
 

Предвид изложеното и 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, предлагам Общински съвет – 
Костинброд да приеме и одобри план-сметката за 2023г. за дейностите по събиране, 
извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци и за 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за жилищните и 
нежилищните имоти на гражданите и предприятията на територията на Община 
Костинброд. 

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. 
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 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 
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- 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; 
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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; 
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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. 
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- 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; 
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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 
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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 др.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. 

 
 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ 
Кмет на община Костинброд 

 
 
 
          


