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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за 
обществено ползване за 2022 год. на община Нова Загора.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.66 от Закон за местните данъци и такси предлагам на Вашето 
внимание План -сметка, за разходите по сметосъбирането и сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване 
за 2022 год. на община Нова Загора.

Конкретните мотиви за приемане на решението се съдържат в доклада, който е 
неразделна част от предложението за решение.

Предвид гореизложеното , предлагам на Общински съвет —Нова Загора да вземе 
следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 66 и във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и 2 от Закона за местните 
данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява План -сметката за 
разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови 
отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год. на 
община Нова Загора, Съгласно Приложение №№ 1,2 и 3



Приложение: №1
ПЛАН - СМЕТКА

за очакваните приходи с източници за финансиране на разходите за поддържане чистотата в
Община Нова Загора през 2022 год.

в лева
ОБЩО ОСИГУРЕНО ФИНАСИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТ 
"ЧИСТОТА" ПРЕЗ 2022г. 4 479 060

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ТБО по чл. 66 ал. 4 от ЗМДТ при пропорционално 
облагане върху данъчната оценка на физическите и юридически лица, в т.ч. 3 508 060

ПРИХОДИ за 2022 год. отТБО както следва: 3 452 000

* Приходи от облог жилищни имоти от община Нова Загора 785 370

* Приходи от облог нежилищни имоти в община Нова Загора 2 666 630
Очакван преходен остатъкът към 31.12.2021 год. 56 060
Искане за възстановяване на суми по чл.БОи 64 от РИОСВ по ЗУО за 
издръжка 381 000

Искане за възстановяване на суми по чл.бОи 64 от РИОСВ по ЗУО за 
изграждане на клетка 2 590 000

ОБЩО РАЗХОДИ за 2022 год. съгласно чл. 66, ал. 2, за извършване на 
дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 4 479 060

съоиране на ьитовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 
съоръжения за третирането им, предварителното съхраняване и 
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 
разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците- за услугата 
по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ

1 530 000

третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или 
обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ с 
включен ДДС по чл.163 а от ЗДДС92 77О.лв.

2 066 390

поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 
предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ

882 670



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАН- СМЕТКАТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЗА
2022 ГОД.

в лева

ОБЩО РАЗХОДИ за 2022 год. съгласно чл. 66, ал. 2, за извършване на 
дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

4 479 060

1

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 
съоръжения за третирането им, предварителното съхраняване и 
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на 
масово разпространени отпадъци по Закона за управление на 
отпадъците- за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ в т. ч.

1 530 000

1.1 сметосъбиране и сметоизвозване 1 446 000
1.2 осигуряване на съдове за смет 50 000
1.3 изграждане на подземни контейнери 34 000

2

Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата 
по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ с включен ДДС по чл.163 а от ЗДДС 93770 лв. в 
т.ч.

2 066 390

2.1 за предварително третиране 441 600
2.2 обезвреждане на отпадъци 141 600
2.3 мониторинг 10 000
2.4 за поддържка на клетка 1 20 190
2.5 за проектиране и изгражданена нова клетка 590 000
2.6 разходи за отчисление по чл.60 и 64 от ЗУО 863 000

3

Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за 
услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ В Т.Ч.

882 670

3.1
ръчно почистване на уличните платна и площадки , алеи , паркове и др. 
територии за обществено ползване 767 670

3.2 зимно поддържане 20 000
3.3 механизирано метене и миене на улични платна 5 000
3.4 почистване на нерегламентирани сметища 90 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАН- СМЕТКАТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЗА 
2022 ГОД. СПОРЕД "ЕДИННИЯ БЮДЖЕТЕН КЛАСИФИКАТОР"

разчетено в приходна
разчетено в дейност 
’’Чистота"

част на бюджета

в лева
ОБЩО РАЗХОДИ за 2022 год. съгласно чл. 66, ал. 2, за извършване на 

дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 4 479 060 1 550 200 2 928 860

1

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 
съоръжения за третирането им, предварителното съхраняване и 
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на 
масово разпространени отпадъци по Закона за управление на 
отпадъците- за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ в т. ч.

1 530 000 1 530 000

1.1 сметосъбиране и сметоизвозване 1 446 000 1 446 000.00
1.2 осигуряване на съдове за смет 50 000 50 000.00
1.3 изграждане на подземни контейнери 34 000 34 000.00

2

Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата 
по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ с включен ДДС по чл.163 а от ЗДДС 90 х.лв. в т.ч.

2 066 390 1 550 200 516 190

2.1 за предварително третиране 441 600 73 600.00 368 000.00
2.2 обезвреждане на отпадъци 141 600 23 600.00 118 000.00
2.3 мониторинг 10 000 10 000.00
2.4 за поддържка на клетка 1 20 190 20 190.00
2.5 за проектиране и изграждане на нова клетка 590 000 590 000.00
2.6 разходи за отчисление по чл.60 и 64 от ЗУО 863 000 863 000.00

3

поцдьржане на чистотата на улични!е плажа, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за 
услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ В Т.Ч.

882 670 0 882 670

3.1
ръчно почистване на уличните платна и площадки , алеи , паркове и др. 
територии за обществено ползване 767 670 767 670.00

3.2 зимно поддържане 20 000 20 000.00
3.3 механизирано метене и миене на улични платна 5 000 5 000.00
3.4 почистване на нерегламентирани сметища 90 000 90 000.00
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