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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
 

О Б Щ И Н А  Л Е В С К И  

  5900 Левски, бул. „България“ № 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: 

oblevski@abv.bg 

  

Д О К Л А Д 

 

Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка за необходимите средства за 

заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на БО, както и за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

Община Левски за 2019г. и определяне на размера на ТБО в населените места за 

2019г.; 

 

 

 Представяме Ви разходите през 2018г. и планираните такива за 2019г., за 

услугите сметосъбиране и сметоизвозване, обработка на отпадъка на РД – Санадиново 

и поддържане чистотата на обществените територии за обществено ползване на 

територията на община Левски, както следва: 

  

І. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ : 

1. Разходи 2018г. 

Разходи за заплащане на услугите по събиране на битови отпадъци и 

транспортирането им до депо : 740 000лв. 

В т. число : 

- Разходи за услугите сметосъбиране и сметоизвозване –  700 000 

- Закупуване на съдове за БО и машини, в това число : 39 372,12 лв; 

 Контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб. м – 14 бр. х 575,88лв. = 8 062,32 лв.; 

 Еднофамилни кофи (метални) тип „Мева” – 0,11 куб.м – 135 бр. х 65,88 лв. 

= 8 893,80 лв.; 

 Еднофамилни кофи, пластмасови 0,12 куб.м – 200 бр. х 37,68 = 7 536 лв. 

 Компостери – 400л. – 100 бр. х 96лв. = 9 600лв. 

 Бетонови кошчета за смет – 40бр. х 132лв. = 5 280 лв. 

2. По план-сметка 2018: 

1. Разходи за заплащане на услугите по събиране на битови отпадъци и 

транспортирането им до депо в лв.: в т.ч: 

Всичко в лв. 745400 

1.1.Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО в лв. 700000  

1.2.Закупуване на съдове/техника за битови отпадъци, в т.ч  

съдове за битови отпадъци, тип "Бобър" 15 500,00 7500  

съдове за битови отпадъци, тип "Мева" 200 48,00 9600  

пластмасови кофи за битови отпадъци, тип 120л 200 65,00 13000  

компостери 400л. 100 93,00 9300  

улични кошчета за отпадъци (бетонови) 50 120,00 6000  

 

3. Прогноза за 2019 

 Разходи за сметосъбиране – съгласно справка на БКС 737 627лв. 
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 Контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб. м по заявки от кметства и юридически 

лица 7бр. + необходим брой за подмяна (БКС) 10бр. или 17 бр.; 

 Поради по-добри експлоатационни качества се предвижда 

еднофамилните кофи да бъдат само пластмасови 0,12 куб.м – необходим 

брой 400 бр. (към момента са раздадени всички закупени 335, чакащи за 

подмяна около 70 души) 

 Компостери – 400л. – 100 бр. 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА за услугата сметосъбиране и 

сметоизвозване: 

 

Разходи за заплащане на услугите по събиране на битови отпадъци и 

транспортирането им до регионално депо: 263 852лв. 

В т. число : 

- Разходи за услугите сметосъбиране и сметоизвозване ” – 228 460лв.; 

- Закупуване на съдове за БО и машини, в това число : 35 392 лв; 

 Контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб. м – 17 бр. х 576лв. = 9 792 лв.; 

 Еднофамилни пластмасови кофи – 0,12 куб.м – 400 бр. х 40,00лв. = 16 000лв. 

 Компостери – 400л. – 100 бр. х 96лв. = 9600лв. 

 

ІІ. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ДЕПА 

1. Разходи 2018: (включва до месец октомври) 140 602,22лв. 

1.1. ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-РСУО-САНАДИНОВО. 112 749,95 

лв. 

Общо транспортирани и сортирани отпадъци на РСУО – 1819,32т. 

Депонирани отпадъци – 1051,03т. (*включени са и количествата неоползотворима 

фракция след компостиране и неоползотворима фракция след сепариране на разделно 

събраните отпадъци от опаковки ) 

Рециклируеми – 106,19т. 

Компостирани – 789,9т. 



 3 

Справка2 
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януари 354,96 38,71

13740,501

6 152,62 21,84 3333,2208 200,74 24,13 4843,8562 6,03 21,42

21917,578

6

26301,094

32 74,09

февруари 260,6 37,75 9837,65 108,01 21,84 2358,9384 152,33 24,13 3675,7229 5,18 13,51

15872,311

3

19046,773

56 73,08

март 259,5 37,26 9668,97 100,88 21,84 2203,2192 143,97 24,13 3473,9961 4,7 11,64

15346,185

3

18415,422

36 70,96

април 101,72 38,29 3894,8588 44,84 21,84 979,3056 70,01 24,13 1689,3413 5,71 6,06 6563,5057

7876,2068

4 77,43

май 63,98 39,48 2525,9304 23,37 21,84 510,4008 33,5 24,13 808,355 7,26 4,55 3844,6862

4613,6234

4 73,75

юни 103,6 40,03 4147,108 44,35 21,84 968,604 52,92 24,13 1276,96 7,05 6,21 6392,6716

7671,2059

2 74,05

юли 168,74 39,08 6594,359 67,61 21,84 1476,602 85,07 24,13 2052,739 6,74 10,54

10123,700

7

12148,440

84 72

август 64,02 39,78 2546,716 29,99 21,84 654,9816 35,33 24,13 852,5129 7,22 4,87 4054,2101 4054,2101 75,99

септември 40,24 38,99 1568,958 12,79 21,84 279,3336 16,86 24,13 406,8318 6,08 1,78 2255,123 2255,123 67,25

октомври 401,96 38,84 15612,13 205,44 21,84 4486,81 260,3 24,13 6281,039 5,47 25,61 26379,975 26379,975 78,75

ноември 0 21,84 0 0 0

декември 0 21,84 0 0 0

общо 1819,32 38,821 70137,18 789,9 21,84 17251,42 1051,03 24,13 25361,35 6,144 106,19 112749,95 128762,1 73,735

Годишни резултати от обработката на отпадъци на регионално депо Санадиново - 2018г.
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1.2. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО РЕДА НА Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина 

на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци. Със Заповед №РД0609/14.12.2017г., 

Директорът на РИОСВ – Плевен, на основание чл. 27, ал.10 от Наредба №7, 

разрешава размерът по чл.64 от ЗУО от 45лв. на тон депониран отпадък на 

РСУО – Санадиново да бъде намален с 50%, с което размерът се коригира на 

22,50лв./тон. Размерът по чл.60 от ЗУО е за три годишен период за 2016,2017 и 

2018 на 4,00лв. на тон, съгласно направените калкулации и приетата ср. цена на 

тон от РИОСВ – Плевен.  

 Отчисления на община Левски по сметка на Община Никопол и преведени в 

РИОСВ-Плевен по чл.64 ЗУО по 22,50лв. на тон депониран отпадък на РСУО са: 23 

648,15лв. 

 Отчисления на община Левски по сметка на Община Никопол и преведени в 

РИОСВ-Плевен по чл.60 от ЗУО са: 4 204,12лв. 

1.3. По план сметка 2018 

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци, в т.ч: 

Всичко в лв. 397125 

2.1. Преработка на отпадъци в Регионално съоръжение за 

управление на отпадъците РСУО-Санадиново в лв. 337500  

2.2. Отчисления по чл.64 ЗУО в лв. 50625  

2.3. Отчисления по чл.60 ЗУО в лв. 9000  

 

2. Прогноза 2019 

- Средно месечно транспортирания отпадък на вход сепараторна линия приемаме 

333т.; 

- Общо генерирания и транспортиран отпадък до РСУО за 2019г. е  4000т., в това 

число и разделно събрани зелени отпадъци.; 

- Средната цена на тон за обработка на отпадъка може да се приеме приблизително 

73,00лв. с ДДС. Приблизително около 55-56% от отпадъка след сепарация се отправя 

за депониране, т.е около 2250т./годишно. 

-  Размерът на отчисленията по чл.60 от ЗУО се запазва 4,00лв./тон; 

- Размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО се предполага да бъде 50% от 

определения (при 57лв. на тон за 2019г.) – 28,50лв. До края на месец ноември ще бъде 

внесено Заявление в РИОСВ-Плевен на основание чл.27, ал.5 от Наредба№7 от 

19.12.2013г. за намаляване на отчисленията. 

 

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА за услугата Проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови 

отпадъци са :  

 общо 365 125лв.   
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Преработка на отпадъци в Регионална система-Санадиново в лв. – 

4000т.х73,00лв.=292 000;  

 Отчисления по чл. 64 от ЗУО (съгласно Наредба №7, размерът за 2019г. е 57лв./тон. 

Приемаме, че е одобрено от РИОСВ – Плевен намалението с 50%) – 2250т.х28,50лв.=64 

125лв. 

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО – 2250т.х4,00=9000лв., 
 

III. Изчисляване на количество отпадък на годишна основа при реално събран и 

транспортиран отпадък, според вместимост на брой съдове: 

1. Население – вж. Приложение №2 и Приложение №4 

- 12 500 м3  - еднофамилни кофи, с обем 0,10 м3 

- 18 661 м3 – контейнери 1,1 м3 (град, села, фирми – села) 

 Предложение за цена на 1 бр. еднофамилна кофа с обем 0,10 м3 – 70,18лв./год 

 Предложение за цена на 1 бр. контейнер (тип Бобър) с обем 1,1 м3 за 

град Левски – 701,18лв./год; 

 Предложение за цена на 1 бр. контейнер (тип Бобър) с обем 1,1 м3 за 

град села и фирми села – 801,75лв./год 

2. Фирми – гр. Левски – вж. Приложение №3 

- 10 100 м3 – контейнери 1,1 м3 

 Предложение за цена на 1 бр. контейнер (тип Бобър) с обем 1,1 м3 за 

град Левски фирми – 1248,39лв./год 

 

ІІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИ, АЛЕИ, ПАРКОВЕ И 

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА за услугата Почистване на улични платна, 

площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване 

- Общо разходи: 552 758 лв. 

В т. число : 

- поддържане чистотата на обществените територии в населените места – 226 407 лв.; 

- поддържане чистотата на обществените територии в гр. Левски –326 352 лв.; 

 

 

IV. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2019г. 263 852лв. + 365 125лв. + 552 758лв. = 1 181 737лв. – 

Вж. Приложение №1 

 

 

V. Предложение за размера на Такса за битови отпадъци за количество /един съд/ за 

2019 г.,  изчислена при честота на обслужване съгласно Заповед №924 от 29.10.2018г. 

на Кмета на Община Левски – вж. Приложение №5 

Размерът на таксата според количеството, (за един съд) се определя като сбор от:                                                           

1. таксата по чл. 66, ал. 1, т.1, 2 и 3, като абсолютна стойност за съответния вид съд;                                                                                         

2. таксата по чл. 67, ал. 4 в промил към отчетната стойност или данъчната оценка - по-

високата от двете. 

          І.  за гр.Левски:      

1. Фирми      

1.1. Контейнер 1,1 куб.м. - 1248,39 лв. + 2,9 промила върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка      

2. Население      
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2.1. Кофа поцинкована 0,110 куб.м. - 70,18 лв. + 2,8 промила върху данъчната оценка 

     

2.2. Контейнер 1,1 куб.м. - 701,84 лв. + 2,8 промила върху дан.оценка   

   

          ІІ. В останалите населени места - за фирми и население:    

  

1. Контейнер 1,1 куб.м. – 801,75 лв. + 3,4 промила върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка      

2. Кофа пластмасова 0,24 куб.м. - 117,08 лв. + 1,5 промила върху по-високата между 

данъчната оценка и отчетната стойност      

Забележка: При двукратна обработка седмично, съгласно график на ОП "БКС", утвърден от 

кмета на общината,  цената за един съд се умножава по 2.      

 

При тези параметри на предвидените за 2019 г. разходи, общият промил за определяне 

на таксата за битови отпадъци, за физически и юридически лица, запазва нивото 

определено 

през 2018 г. 

 

Приложения: 

1. Анализна цена за 1 куб.м. смет при обработка с контейнер 1,1 куб.м.; 

2. Анализна цена за 1 куб. м. смет при обработка с кофа 0,110 куб. м.; 

3. Анализна цена за 1 машиносмяна на булдозер; 

4. Анализна цена за 1 машиносмяна на багер; 

5. Анализна цена за ръчно метене и поддържане на площади, улици, паркове и 

алеи, тесане и обработка с пестициди за 1 декар обработена площ; 

6. Анализна цена за метене с мотометачка за 1 декар обработена площ; 

7. План-сметка – Сметосъбиране 2019 г., с приложения 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

 

ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА 

Кмет на Община Левски 


