
На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок считано от 08.01.2014г.за 

предложения и становища по настоящия Проект за План - сметка за приходите и 

разходите за битови отпадъци за 2014 година и Докладната записка до Общински 

съвет Айтос към него. 

Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Айтос – Центъра за услуги и 

информация на гражданите – гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” №3 

 
 

Приложение №1 

П Л А Н – С М Е Т К А  
 

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 г. (лв.) 
 
І. За гр.Айтос:       

Наименование на приходите и разходите Приходи  
/лв./ 

Разходи 
/лв/ 

1. Приходи, предвидени в план сметката:   

1.1. От такса за битови отпадъци         800 000 лв.  

1.3. Преходен остатък          7 910 лв.  

2. Разходи, предвидени в план-сметката:   

2.1. Събиране на битовите отпадъци, транспортирането им до депото или  
други инсталации  и съоръжения за третирането им /съгл.чл.66, ал.1, т.2 от 
ЗМДТ/ в т.ч.: 
                   -   по договор ; 

  
 
 

237 000 
 

2.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 
и други  територии от населените места предназначени  за 
обществено ползване /съгл.чл.66 ал.1 , т.4 от ЗМДТ/ в т.ч. 
              -  по договор ; 
              - за заплати на работници по почистването  работещи към 
общината; 
              - за почистване и възстановяване на други територии 
/извън договора за обществена поръчка/ за обществено ползване ;     

  (204 200) 
 
 

130 000  
 

      24 200 
 

50 000 

2.3. 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 
обезпеченията и отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците /съгл.чл.66 ал.1, т.3  от ЗМДТ/ в т.ч. 
              -  по договор /експлоатация/: 
              -  поддържане /аварийно/  на  депото  и новия терен към 
него : 
             - обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците и Наредба №7 от 19 декември 2013г. 
на МОСВ; 

             - членски внос за регионално сдружение на общините за 
изграждане на  регионалното депо. 

 
 

(336 710) 
 
 
 
 
      

57 000 
 

25 000 
 
 

249 710 
 

5 000 

2.4. Осигуряване  на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
контейнери, кофи, кошчета /съгл.чл.66 ал.1 , т.1 от ЗМДТ/ и други 
материали за дейностите на работниците по отпадъците. 

  
30 000 

ВСИЧКО :  807 910 807 910 

 



2. За селата: Карагеоргиево, Караново, Пирне, Поляново, Чукарка, Черноград, 

Тополица, Раклиново, Мъглен, Черна могила, Пещерско, Дрянковец, Съдиево, 

Малка поляна, Зетьово, Лясково.  

 

Наименование на приходите и разходите Приходи Разходи 

1. Приходи, предвидени в план сметката: 200 000  

1.1. От такса за битови отпадъци    

1.2. От преходен остатък  46 000  

2. Разходи, предвидени в план-сметката:   

2.1.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
други  територии от населените места предназначени  за обществено 
ползване /съгл.чл.66, ал.1, т.24 от ЗМДТ/ в т.ч. 
               
              -   по договор : 
              - за заплати на работници по почистването  работещи към 
кметствата на общината; 
              - за почистване и възстановяване на  територии  за обществено 
ползване ;  

 ( 188 500 ) 
 
     
 

101 500 
 

57 000 
 

30 000 
 

2.2.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 обезпеченията и 
отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 
/съгл.чл.66 ал.1 ,т.3 от ЗМДТ/ в т.ч. 
           -  за почистване на локални замърсявания; 
           - обезпечения по чл.60 и отчисления чл.64 от  Закона за 

управление на отпадъците и Наредба №7 от 19 декември 2013г. на 
МОСВ; 
 

 ( 57 500 ) 
 
 
 
 
 

10 000 
 

47 500 
 

ВСИЧКО : 246 000 246 000 

 
Общо приходи  за Община Айтос: 1 053 910 лв., в т.ч.: от такса за битови 

отпадъци – 1 000 000  лв.; от преходен остатък  53 910 лв. 
 
Общо разходи за Община Айтос: 1 053 910 лв. 

 
 
Изготвил: ...............п............... 
                   / Р.Андонова / 

 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Васил Едрев – кмет на община Айтос 

 

ОТНОСНО:  План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци  
за 2014г. 

 
 

Съгласно чл.66 от Закона за местните данъци и такси, Общинският 
съвет одобрява план-сметка за приходите и разходите за битови отпадъци. С 



Наредба №7 от 19 декември 2013г. на МОСВ /ДВ бр.111/27.12.2013г./ е 
определен  реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията (съгл.чл.60 от ЗУО) и отчисленията (съгл.чл.64 от ЗУО) , 
изисквани за депониране на отпадъци. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Айтос, 
след като се запознае с приложения материал да приеме следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1. На основание чл.21,  ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.16 от Наредба 

№1/26.02.03. на ОбС приема  План - сметка за приходите и разходите за битови 
отпадъци  за община Айтос за 2014г. /Приложение №1/ в размери: 

-  приходи:1 053 910, в т.ч.: от такса за битови отпадъци – 1 000 000 

лв; 

от  преходен остатък – 53 910 лв. 
-  разходи – 1 053 910. лв.. 

 
Приложения:  
1.План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2014г. 
2. Наредба №7 от 19 декември 2013г. на МОСВ /ДВ бр.111/27.12.2013г./ 

 
 

  
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  
Васил Едрев  

 

 


