
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по чл.71б от Закона за местните данъци и такси 

 

 

1. Одобрена план-сметка по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ 

ПЛАН-СМЕТКА 

за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2022 г. 

Приходи по видове 

източници 

Приход /лева/ 
Разходи по видове 

услуги 

Разход 

/лева/ физически 

лица 

юридически 

лица 
общо 

1. Събиране и 

транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното 

третиране, в т.ч. 

осигуряване на съдове за 

съхранение на битови 

отпадъци 

2 960 800 4 563 000 7 523 800 

1. Събиране и 

транспортиране на 

битови отпадъци до 

съоръжения и 

инсталации за 

тяхното третиране, в 

т.ч. осигуряване на 

съдове за съхранение 

на битови отпадъци 

5 500 000 

2. Третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения и 

инсталации 

693 765 1 007 801 1 701 566 

2. Третиране на 

битовите отпадъци в 

съоръжения и 

инсталации 

 5 724 000 

3. Поддържане чистотата 

на териториите за 

обществено ползване в 

населените места и 

селищните образувания в 

общината 

2 311 538 3 893 096 6 204 634 

3. Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

обществено ползване 

в населените места и 

селищните 

образувания в 

общината 

5 576 000 

ОБЩО ПРИХОДИ 5 966 103 9 463 897 15 430 000 ОБЩО РАЗХОДИ   16 800 000 

  дофинансиране 1 370 000   

ОБЩО ПРИХОДИ 5 966 103 9 463 897 16 800 000 ОБЩО РАЗХОДИ   16 800 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Приети основи за изчисляване на такса битови отпадъци и размер на таксата за 

единица основа за текущата година 

 
1. Такса битови отпадъци за жилищни,вилни имоти на граждани и фирми върху данъчната 
оценка, за нежилищни имоти върху отчетната стойност на обекта за 2022 г.за имоти на           
юридически лица, : 

Населено място 

Такса за битови отпадъци по видове услуги    

Събиране и 
транспортиране 

на битовите 
отпадъци до 

съоръжения и 
инсталации за 

тяхното третиране 

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
обществено 
ползване в 
населените 
места и 
селищните 
оразувания на 
общината 

Третиране на 
битовите отпадъци 

в съоръжения и 
инсталации 

Общо: 

   
За жилищни имоти:    

гр.Несебър и КК 
Слънчев бряг 0.2 0.63 0.28 1.11    

гр. Обзор 1 0.62 0.31 1.93    

гр.Свети влас 0.2 1.18 0.46 1.84    

с.Равда 2.1 1.15 0.68 3.93    

с.Кошарица 1.6 1.14 0.48 3.22    

с.Тънково 0.6 1.78 0.84 3.22    

с.Оризаре 1.5 1.14 0.58 3.22    

с.Гюльовца 1.5 3.8 1.38 6.68    

с.Баня 1.5 1.66 0.64 3.8    

с.Приселци 1.5 1.66 0.64 3.8    

с.Паницово 1.5 1.66 0.64 3.8    

с.Раковсково,с.Емона и 
с.Козница 0.8 2.36 0.64 3.8    

За нежилищни имоти 
на юридически лица-
съгласно чл.66 и чл. 
67, ал.2 от ЗМДТ 

3.2 1.96 0.56 5.72    
 

2.1.Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.66 от ЗМДТ за определяне на такса според 

количеството на битовите отпадъци за 2022г. – 36.00лв. на 1 м3 отпадък. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Отчетени разходи за предходната година по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ и по бюджетни 

показатели съгласно утвърдената от министър на финансите единна бюджетна класификация за 

съответната година; 

Информация за изпълнението на план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2022 г.) от Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2021 г. 

    план  отчет 

1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от 

ЗМДТ за 2021 г. и касово изпълнение към 31.12.2021 г. (лв), 

в т.ч.: 
13100000.00 11568528.00 

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други  200000.00 196350.00 

 - за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им  
5900000.00 5616178.00 

 - за 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  
2500000.00 1500000.00 

 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване  
4500000.00 4256000.00 

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-

сметката в бюджета/отчета за касово изпълнение на 

бюджета на общината за 2021 г. по позиции от ЕБК: 
13100000.00 11568528.00 

 - в дейност 623 "Чистота" 
12897877.00 10493770.00 

в т. ч. за капиталови разходи 
688487.00 787705.00 

 - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" 
1165000.00 1067709.00 

в т. ч. за капиталови разходи 
    

 - по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците  
-962877.00 -136623.00 

 - по §§ 93-36  - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците (в случаите, когато общината е 

собственик на депото)   

143672.00 

 - по §§ 37-00  - за внесен ДДС 
  

 

 - по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със 

съответния размер на всяко 

плащане):………………………………….  

    

 



 

 

 

 

Отчетени разходи към 31.12.2021 г. по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министър на 

финансите единна бюджетна класификация 

 

§ от ЕБК Наименование на разхода съгласно ЕБК Сума в лева 

§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 4 849 280 

§02-05 Изплатени суми СБКО 110 836 

§02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 119 849 

§05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 619 165 

§05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 249 083 

§05-80 Вноски за ДЗПО от работодател 122 272 

§10-12 Медикаменти 904 

§10-13 Постелен инвентар и облекло 9 093 

§10-15 Материали 782 125 

§10-16 Вода, горива и енергия 1 175 678 

§10-20 Разходи за външни услуги 1 906 601 

§10-30 Текущ ремонт 756 229 

§10-51 Командировки в страната 150 

§10-62 Разходи за застраховки 39 260 

§19-01 Платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции 17 292 

§19-81 Платени общински данъци и такси 23 006 

§52-01 Придобиване на компютри 799 

§52-03 Придобиване на друго оборудване 6 058 

§52-04 Придобиване на транспортни средства 393 332 

§52-06 Придобиване инфраструктурни обекти 387 516 

Общо всичко: 11 568 528 

 

 

3. Отчетените количества събрани и претоварени битови отпадъци за предходната година 

3.1. През 2021 г. е събран и предаден за третиране 38 112 тона отпадък. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


