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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 2020г. и определяне на размера на ТБО в населените места за 

2021г.; 

 

 

 Представяме Ви разходите през 2020г. и планираните такива за 2021г., 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: 

1. Разходи 2020г.   

І. Осигуряване съдове за съхраняване на битови отпадъци : 32 237,64лв. 

 Контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб. м – 18 бр. х 594,00лв. = 10 692,00 лв.; 

 Еднофамилни кофи, пластмасови 0,12 куб.м – 313 бр. х 40,68 = 12 732,84 

лв. 

 Компостери – 400л. – 45 бр. х 81,60лв. = 3 672,00лв. 

 Кошчета за смет – 34бр.х151,20лв. = 5140,80лв.  

 

ІІ. Събиране на битови отпадъци и транспортиране в депа: по справка на ОП „БКС-

Левски“ – гр. Левски – 464 883,80лв. 

 

ІІІ. Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци в Левски(включва до 

месец октомври) 259 892,90лв. 

 Обработка на отпадъците на регионално депо 259 892,90 лв. 

Общо транспортирани и сортирани отпадъци на РСУО – 3520,52т. 

Депонирани отпадъци – 2022,98т. (*включени са и количествата 

неоползотворима фракция след компостиране и неоползотворима фракция 

след сепариране на разделно събраните отпадъци от опаковки ) 

Рециклируеми – 211,48т. 

Компостирани – 1504,56т. 

 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 №РД0661/06.12.2019г., 

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

разрешава размерът по чл.64 от ЗУО от 95лв. на тон депониран отпадък на 

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

47,50лв./тон. Съгласно измененията в Наредба №7 и определяне на по-нисък 

размер на отчисленията за 2020 – 69лв./тон е издадена нова Заповед 

№РД0133/13.04.2020г. от Директора на РИОСВ-Плевен, с която отчисленията 

са намалени на 34,50лв./тон. Размерът по чл.60 от ЗУО за следващия 
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тригодишен период 2020-2022 е изчислен на 5,92лв. на тон, съгласно 

направените калкулации от Община Никопол 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 47,50лв./тон. до месец март и по 34,50лв./тон. 

през останалите месеци на 2020г. депониран отпадък на РСУО са: 75 197,79лв. 

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

РИОСВ-Плевен по чл.60 от ЗУО са: 11 976,05лв. 

 

2. По план-сметка 2020: 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Левски фирми 
населени 

места 
общо   

    

1 2 3 4 5 7 

  І. Осигуряване съдове за съхраняване на        

44070   битови отпадъци 21600 10950 11520 

1 Контейнер - бобър  0 0 11520 11520 

2 Контейнер - бобър за биоразградими отпадъци 0 0 0 0 

3 Варели метални 0,11 куб.м. 0 0 0 0 

4 Еднофамилни кофи пластмасови 0,12 куб.м. 14400 4800 0 19200 

5 Компостери 400 л. 4200 3150   7350 

6 Бетонови кошчета за смет 3000 3000   6000 

  ІІ. Събиране на битови отпадъци и          

  транспортиране в депа 92294 98715 113850 418648 

1 Събиране варели 0,11 куб.м. 63100 31550 0 94650 

2 Събиране с контейнеровоз тип 1,1 куб.м. 29194 67165 113850 210209 

3 Транспорт битов отпадък до депо с.Санадиново/доф./т.II       113789 

  ІІІ. Поддържане и експлоатация на депо         

  за битови отпадъци в Левски 85746 150700 111710 348156 

1 Сметосъбираща машина 13куб.м./лизинг-3год. 0 0 0 0 

2 Обработка на отпадъците на регионално депо 58500 109300 84200 252000 

3 
Обезпечения по Наредба № 7/19.12.2013 г. чл. 60 от 
ЗУО 3246 5000 2410 10656 

4 Отчисления по Наредба № 7/19.12.2013 г. чл. 64 от ЗУО 24000 36400 25100 85500 

  ІV. Почистване териториите за          

  обществено ползване 137827 135615 186286 490060 

1 Измитане, тесане, обработка с хербицид 82500 95713 116989 295202 

2 Механично метене с мотометачка 4164 7007 0 11171 

3 
Натоварване и извозване на улична смет с челен 
товарач 51164 32895 29829 113887 

4 Натоварване на уличната смет с булдозер     39469 39469 

5 Работа с булдозер гр.Левски       30332 

          1300933 

 

3. Прогноза за 2021 

 Разходи за сметосъбиране – съгласно справка на БКС: 830 000 лв. 

 Контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб. м по заявки от кметства и юридически 

лица и необходим брой за подмяна (БКС) 20бр.; 

 Еднофамилните кофи, пластмасови 0,12 куб.м – необходим брой 350 бр. 

(към момента са предоставени всички закупени 313 бр. кофи, чакащи за 

подмяна към 19.11.2020г. около 10 души) 

 Компостери – 400л. – (заявка за 2020 – 100бр. в населени места) необходим 

брой 100 бр. 

 Средно месечно транспортирания отпадък на вход сепараторна линия 

приемаме 420т.; 
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 - Общо генерирания и транспортиран отпадък до РСУО за 2020г. 

приемаме  5040т., в това число и разделно събрани зелени отпадъци.; 

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

приблизително 66,00лв. с ДДС в предвид предоговаряне на услугата за 

третиране на отпадъците в РСУО-Санадиново и настоящата процедура 

по ЗОП през 2020г. за избор на нов оператор. Приблизително около 56% 

от отпадъка след сепарация се отправя за депониране, приемаме 

2828т./годишно. 

 Размерът на отчисленията по чл.60 от ЗУО за 2021г.: Р˳ = Нр /Кд или 

5,92лв./тон; 

 Размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО (чл.20, ал.1, т.1, буква «и» се 

приема 50% от определения (при 82лв. на тон за 2021г.) – 41,00лв. 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 по чл.64 от Наредбата. 

 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА: 

 

І. Осигуряване съдове за съхраняване на битови отпадъци : 35 340 лв. 

 Контейнер тип „Бобър” пластмасов – 1,1 куб. м – 20 бр. х 402лв. = 8040,00 лв.; 

 Еднофамилни пластмасови кофи – 0,12 куб.м – 350 бр. х 48,00лв. = 16 800лв. 

 Компостери – 400л. – 100 бр. х 105лв. = 10 500лв. 

 

ІІ. Събиране на битови отпадъци и транспортиране в депа: 463 829 лв. 

 

ІІІ. Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци в Левски – 486 844лв.; 

- Обработка на отпадък: 5040т х 66лв. = 332 639лв. 

- Отчисления: по чл.64 (2873 х 41,00лв.) 117 793лв. 

- Отчисления: по чл. 60 (2873 х 5,92 лв.) 17 008,160лв. 

 

ІV. Почистване териториите за обществено ползване 

- Общо разходи: 571 064 лв. 

В т. число : 

- поддържане чистотата на обществените територии в населените места – 206 248 лв.; 

- поддържане чистотата на обществените територии в гр. Левски – 148 625 лв.; 

- фирми – 148 517 лв. 

- 67 674лв. е за измитане, тесане, обработка с хербицид 

 

V. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2021г. 35 340 + 463 829 лв. + 486 844лв. + 571 064 лв. = 1 557 

077 лв. – Вж. Приложение №1 

 

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

транспортиран отпадък, според вместимост на брой съдове: 

5.1. Население – вж. Приложение №4 

- 17 576 м3  - еднофамилни кофи, с обем 0,11-0,12 м3 

- 45 170 м3 – контейнери 1,1 м3 (град, села, фирми) 

 Предложение за цена на 1 бр. еднофамилна кофа с обем 0,11-0,12 м3 

(население)– 89,14лв./год 

 Предложение за цена на 1бр. еднофамилна кофа с обем 0,11-0,12 м3 (фирми) – 

84,56лв./год 

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

град Левски, население – 891,45лв./год; 
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 Предложение за цена на 1 бр. контейнер (тип Бобър) с обем 1,1 м3 за 

фирми села – 591,06лв./год 

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

град Левски фирми – 845,62лв./год 

 

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

2020 г.,  изчислена при честота на обслужване съгласно Заповед №1025 от 30.10.2019г. 

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. Нежилищни имоти 

1.1. Контейнер 1,1 куб.м. -845,62 лв. + 2,23 промила върху по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка 

1.2 Кофа поцинкована 0,1 куб.м. - 84,56 лв. + 2,23 промила върху по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка 

2. Жилищни имоти 

2.1. Кофа поцинкована 0,110 куб.м. - 89,14 лв. + 2,97 промила върху данъчната 

оценка 

2.2. Контейнер 1,1 куб.м. - 891,45 лв. + 2,97 промила върху дан.оценка 

          ІІ. В останалите населени места: 

1. Контейнер 1,1 куб.м. – 591,06 лв. +3,07 промила върху по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка 

      

При тези параметри на предвидените за 2021 г. разходи, общият промил за определяне на 

таксата за битови отпадъци, за физически и юридически лица, се увеличава спрямо 2020г. 

 

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 0,11-0,12 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 2021 г., с приложения 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

 

ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА 

Кмет на Община Левски 


