
 

 

 

Отчетна година

Булстат

Наименование на предприятието

Местонамиране на дейността

Съставител (име и фамилия)

Телефон за контакт

Електронна поща (е-майл адрес)

Заети лица в предприятието

Време за попълване на отчета (минути)

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ОТЧЕТ

 За Приходите и разходите за битови отпадъци и разходи за водоснабдителна 

инфраструктура през 2022 г.

   
Представя се от всички общински администрации до 13 април 2023 г . на Териториалните статистически 

бюра/Отдел "Статистически изследвания"



 

Раздел 1 Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци 

Шифър
Общо 

(хил. лева)

А Б 1

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 199

   в това число:

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 (Записват се приходите по параграф 27-7 Такса за битови 

отпадъци от отчета за изпълнение на общинския бюджет, 

който се представя в МФ) 0

   от физически лица 102

   от юридически лица 103

А Б 1

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ   (= 

298+210+220+230) 299 0

Общо разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки на 

персонала зает пряко с дейностите описани на ш. 210, 220, 230 298

За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на 

битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, 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 210

   в т. ч. осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение 

на разделното събиране 211

За 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 220

  в т.ч. мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или 

съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци 221

За 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
230

Бележки към Раздела

I. ПРИХОДИ

101 = 102+103

II. РАЗХОДИ

Шифър Общо (хил. лева)



 

 

 

  

Раздел 2 Разходи за водоснабдителна инфраструктура
ДМА и разходи за ДМА за водоснабдителнa инфраструктура, извършени от общинските администрации 

Общо 

(2+3)

За 

придобиване 

(6+7+8+9+10

+11)

За 

поддържан

е 

(12+13+14+

15+16+17)

Републи

кански 

бюджет

Общински 

бюджет

ПУД

ООС

ОП 

"Околн

а 

среда"

Програм

а за 

развитие 

на 

селскит

е райони

Други

Републикан

ски 

бюджет

Общински 

бюджет
ПУДООС

ОП 

"Околна 

среда"

Програма 

за развитие 

на 

селските 

райони

Други

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Водопроводна мрежа - общо 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Външна 521 0 0 0

  Вътрешна 522 0 0 0

Други (вкл. резервоари,помпени станции) 530 0 0 0

Пречиствателни станции за питейни води 540 0 0 0

Общо 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Забележки: 

1) Не се включват разходи за канализационна мрежа и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.

2) Не се включват разходи за минерални водопроводи и съоръжения предназачени за тях.

3) шиф. 530 включва и изграждане на кладенци, когато основно им предназначение е питейно-

битово водоснабяване на населението. Не се включват кладенци с основна цел напояване на 

тревни площи , противопожарни и други цели.

Бележки към данните

Източници на финансиране на разходите за поддържане на ДМА

хиляди лева

ДМА 

към края 

на 

годината 

(по 

отчетна 

стойност

)

Източници на финансиране за придобиване на ДМА

Показатели
Код на 

реда 

Разходи за ДМА

ДМА 

придобит

и през 

текущат

а година



НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И РАЗХОДИ ЗА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРЕЗ 2022 г. 

 

 

Статистическото наблюдение се провежда, съгласно Националната статистическа програма. 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

С изследването „Приходи и разходи за битови отпадъци и разходи за водоснабдителна инфраструктура“ се събира 

информация за приходите и разходите на общинските администрации, съгласно Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и 

Закона за местните данъци и такси. 

Данните се събират в подкрепа на изпълнението на задълженията на държавата за докладване по Регламент (ЕС) 

691/2011 относно икономическите сметки за околната среда. Те се синхронизират с посочените данни в отчета по изследването „Разходи 

за опазване и възстановяване на околната среда“ (раздел 4, шифър 0900). 

Отчетът се представя задължително от всички общински администрации на територията на страната. 

Отчетът се въвежда в електронна среда (on-line). 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕ/СТРАНИЦИТЕ ВЪВ ФОРМУЛЯРА 

 

АДРЕС 

 

Тук се въвеждат индивидуалните адресни характеристики на общинските администрации като :  

 Отчетна година 

 Булстат  

 Наименование на общинската администрация  

 Местонамиране на дейността  

 Съставил 

 Телефон за връзка 

 Електронна поща (e-mail адрес) 



 Заети лица в предприятието 

 Време за попълване 

 

За изчисляване на броя на заетите лица в предприятието, в общия случай се използват данните от „Отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд“, като към средния списъчен брой на Наетите лица по трудово или служебно 

правоотношение (код 1000 кол.1) (на пълно и непълно работно време) се прибавят средния списъчен брой на наетите лица по договори 

за управление и контрол (код 1400 кол.1), наетите лица, които имат само граждански договори и не работят при друг работодател (код 

1510 кол.1), и работещите собственици (код 1600 кол.1, без включените в код 1000 и код 1400).  

Времето на лицата с частична заетост се преизчислява към времето на лицата с пълна заетост, като сумата от отработените 

часове или дни се делят на общата сума от работни часове/дни за годината. Резултатът се закръглява на цяло число. 

 

 

ЗАЕТИ ЛИЦА = 

 

(код 1000 кол.1) Наетите лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно 

работно време) + 

(код 1400 кол.1) Наети лица по договори за управление и контрол + 
(код 1510 кол.1) Наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг 

работодател, + 
(код 1600 кол.1) Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 

ОТЧЕТНАТА ГОДИНА 

 

На ш.199 се попълват данни за всички приходи на общинската администрация, получени от местни данъци и такси, 

включително и такса битови отпадъци от физически и юридически лица. 

На ш.101 се попълват приходите по параграф 27-7 от отчета за изпълнение на общинския бюджет - такса за битови отпадъци 

от физически и юридически лица, който се представя в Министерство на финансите. 



Събраните задължения от физически и юридически лица през отчетната година, независимо от периода, за който се отнасят, 

са приход за общинската администрация през същата годината. 

Трябва да се има предвид, че ш.101 се включва в  ш.199 („в това число“).  

101=102(физически лица)+103(юридически лица) 

На ш.299 се попълват всички разходи на общинските администрации, изразходвани, съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси.  

На този шифър се отчитат: 

- разходите на общинските администрации при изпълнение на дейностите по събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и за осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, 

с изключение на: 

- разделно събиране, предварително съхраняване и транспортиране на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 

разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците, с изключение на: разделно събиране, предварително съхраняване и 

транспортиране на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на 

отпадъците; 

- 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;  

-  поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и 

селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, 

 

Попълнените данни в раздел 1, част II РАЗХОДИ се синхронизират с посочените данни в отчета за Разходи за опазване и 

възстановяване на околната среда (раздел 4, шифър 0900).  

 

Не се включват приходите и разходите на общинските предприятия за събиране и третиране на отпадъци (т.нар. 

специализирани производители на стоки и услуги за околната среда). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СЪСТОЯНИЕТО И РАЗХОДИТЕ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 

ГОДИНА 

 

В този раздел се отчитат данни за наличните ДМА и разходите за придобиване и поддържане на ДМА за водоснабдителната 

инфраструктура. 



 

Не се включват разходи за канализация и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. 

 

Данните се синхронизират с отчета за Екологични стоки и услуги. 

 

В раздел 2 всяка година се посочват наличните от предходната и настоящата година ДМА. Тук се отчитат и разходи за 

придобиване или поддържане на пречиствателни станции за питейни води, ако има такива. 

 

Експерти в ОСИ за контакт при въпроси и изпращане на попълнения формуляр: 

 

КОНТАКТИ 

ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТ 

№ ОСИ Експерт Телефон E-mail адрес  

1 Благоевград Валентина 

Миджова 

073/8896516; vmidzhova@nsi.bg 

   
877904428 

 

2 Бургас Илияна Стоянова 056/851922 tsb_se_osi_burgas@

nsi.bg 

3 Варна  Нина Танева 052/575243 TSB_NE_OSI_Varna

@nsi.bg 

4 Велико 

Търново 

Николай Николов 062/614525 tsb_n_osi_vtarnovo

@nsi.bg 

5 Видин Нели Върбанова 094/609277 NVarbanova@nsi.bg 

6 Враца Магдалена Йотова 092/668685 MMYotova@NSI.bg 



7 Габрово Марияна 

Драганова 

066/819738 mdraganova@nsi.bg 

8 Кърджали Маргрета Христова 0361/67046 MSHristova@nsi.bg 

9 Кюстендил Ивелина Иванова 078/559661 iivanova@nsi.bg 

10 Ловеч Даниела Цветкова 068/686073 dtsvetkova@nsi.bg 

11 Монтана Албена Стоянова 096/391816 TSB_NW_OSI_Monta

na@nsi.bg 

12 Пазарджик Мариела Кочева  034/402737 MKocheva@nsi.bg 

13 Перник Вероника 

Йорданова 

076/688656 VYordanova@nsi.bg 

14 Плевен Емилия Тодорова 064/890416 ETodorova@nsi.bg  

15 Пловдив Мария Стоянова 032/658743 mferdinandova@nsi.

bg 

16 Разград Радостина Петкова 084/616115 TSB_N_OSI_Razgrad

@nsi.bg 

17 Русе Ивелина Калчева  082/811436 ikalcheva@nsi.bg 

18 Силистра Борислав Димов 086/818326 bdimov@nsi.bg 

19 Сливен Анна Попова 044/613431 AHPopova@nsi.bg 

20 Смолян  Галина Чакърова 0301/67433 GChakarova@nsi.bg 

21 София-град Галина Боянова 02/9857674 gboyanova@nsi.bg 



22 София-

област 

Евгения Куцупарова 02/9857214 ETepeshanova@nsi.b

g 

23 Стара 

Загора 

Даниела 

Трендафилова 

042/619415 dtrendafilova@nsi.b

g 

24 Добрич Жени Вълчева 058/655314 tsb_ne_osi_dobrich

@nsi.bg 

25 Търговище Ася Нонкова 0601/69433 TSB_NE_OSI_Targovi

shte@nsi.bg 

26 Хасково Николай Латев 038/608861 NLatev@nsi.bg 

27 Шумен Мирослав Малчев 054/850614 TSB_NE_OSI_Shume

n@nsi.bg 

28 Ямбол Ваня Лазарова-

Христова 

046/686316 vlazarova@nsi.bg 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

Относно софтуера, 
регистрацията, 
оторизирането на 
счетоводна къща и 
др. 

02/9078446 issos_tech@nsi.bg 

 

mailto:issos_tech@nsi.bg

