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ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71Б, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ЗА ОТЧЕТЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 

СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО И НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

 ЗА 2020 Г. ПО БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ, СЪГЛАСНО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ  
 

 

  ПРИХОДИ 

 

 

Пара 

граф 
Наименование на приходите Общо приходи за чистота 

27-07 Такса за битови отпадъци                                419639 

 Други общински приходи и изравнителна субсидия                                      350600 

31-13 Целева субсидия за капиталови разходи 20300 

61-01 Трансфер от Община Бяла от отчисления по ЗУО 34327 

64-01 ПУДООС 667580 

93-36 Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и 

гаранции на други бюджетни организации  

 

 - От РИОСВ отчисления по чл. 60 от ЗУО 62751 

 - От РИОСВ отчисления по чл. 64 от ЗУО 49744 

 Възстановени средства от РИОСВ за направени разходи през 2019 г. за 

рекултивация на депо 

                               -11745 

 ОБЩО                              1593195 

 Остатък целеви средства на 01.01.2021 г.                                   7238 

 

 

 

  РАЗХОДИ 



 

 

Пара 

граф 

 

 

Наименование на разходите 

Общо 

Разходи 

за 

чистота 

Разходи в това число 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Обезвреждане  

на отпадъци 

в депа 

Поддържане 

на места за 

общ.ползване 

01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

283926 73208  210718 

02-05 Изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение 3440 867  2573 

02-08 Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

5372 2009  3363 

05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване 

35277 9298  25979 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели 14243 3605  10638 

05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

6161 1382  4779 

10-13 Постелен инвентар и облекло 5502 751  4751 

10-15 Материали 68244 43007 216 25021 

10-16 Вода, горива и енергия 77859 49717  28142 

10-20 Разходи за външни услуги 19511 4967 4560 9984 

10-30 Текущ ремонт 30879 24302  6577 

10-62 Разходи за застраховки 4935 2296  2639 

19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 

486 465  21 

19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 

1041 578  463 

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 

2750 2750   

52-04 Придобиване на транспортни средства 17550 17550   

52-05 Придобиване на стопански инвентар 2812   2812 

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 711347  711347  

37-01 Внесен ДДС      

61-02 Трансфери между бюджети - предоставени трансфери      

 - Издръжка регионално депо 129466  129466  

 - Отчисления по ЗУО за Община Бяла 87476  87476  



 - За погасяване на заем от ПУДООС 77680  77680  

 ОБЩО 1585957 236752 1010745 338460 

 

 От направени 27283 лв. капиталови разходи за рекултивиране на депото в гр. Две могили през 2019 г. , 15538 лв. са финансирани от 

отчисления по чл. 60 от ЗУО от РИОСВ, а разликата от 11745 лв. е финансирана от средства на общината. През 2020 г. тези средства са 

възстановени от РИОСВ. 

 

Разходите за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” са отчетени разходите за работни заплати и осигуровки на шофьори на 

сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, за материали, горива, външни услуги, текущи ремонти, данъци, застраховка 

„Гражданска отговорност”, винетки на сметосъбирачните машини. От м. юли е закупен и въведен в експлоатация и камион-контейнеровоз. 

 

В разходите за дейност „Поддържане на депо” са включени отчисления по ЗУО за периода от м. декември 2019 г. до м. ноември 2020 г. 

включително за 1634 т. битови отпадъци превеждани в Община Бяла, разходи за издръжка на депо, погашения на заем към ПУДООС. Към 

края на 2020 г. дължим 51850 лв. за издръжка на депо. Все още не е направено изравняване на разходите за издръжка за 2020 г. Съгласно § 58 

от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК) месечните обезпечения и 

отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 

2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала, и се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани 

промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. В тази връзка Общински 

съвет Две могили взе решение средствата от отчисления да се използват за издръжка на депо. 

 

В разходите по дейност „Поддържане на територии за обществено ползване” са отчетени разходите за работна заплата и 

осигурителните вноски, материали, горива, външни услуги, застраховка „Гражданска отговорност“, данък МПС, почистване на торища. 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

Изготвил: 

Марийка Андреева, директор ФМДТ 

 


