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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: obshtina@oblevski.egov.bg  

 

Д О К Л А Д 

 

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

заплащане на услугите по събиране, транспортиране и третиране/обезвреждане на БО, 

както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места на Община Левски за 2023г. и определяне на размера на ТБО в населените места 

през 2023г.; 

 

 

 Представяме Ви разходите през 2022г. и планираните такива за 2023г., за услугите 

събиране и транспортиране, обработка на отпадъка на РД – Санадиново и поддържане 

чистотата на обществените територии за обществено ползване на територията на 

община Левски, както следва: 

1. Разходи 2022г.   

І. Осигуряване съдове за съхраняване на битови отпадъци : 48 836,88лв. 

 Контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб. м метални – 20 бр. х 933,32лв. = 18 666,48 

лв.; 

 Контейнер тип „Бобър“ – 1,1 куб.м пластмасови – 40 бр. х 443,76 = 

17 750,40лв. 

 Еднофамилни кофи, пластмасови 0,12 куб.м – 300 бр. х 41,40 = 12 420,00 лв. 

 Не са закупувани кошчета за отпадъци. 

 

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

Левски“ – гр. Левски – 533 623лв. 

 

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

октомври включително 238 583,71 лв. 

 Обработка на отпадъците на регионално депо 238 583,71 лв. 

Общо транспортирани и сортирани отпадъци на РСУО – 4230,58т. (вкл. 

октомври)*Забележка: Прогнозата е, че до края на годината общо образуваното 

количество отпадъци и на вход сепарация ще е около 5000т., с 200т. повече от 

предвиденото за 2022 година и със 175т. по-малко от предходната 2021г. 

(5175т/год) 

Депонирани отпадъци – 2386,29т. (*включени са и количествата неоползотворима 

фракция след компостиране и неоползотворима фракция след сепариране на 

разделно събраните отпадъци от опаковки ) 

Оползотворима фракция за рециклиране – 214,51т. 

Компостирани – 1760,33т. 

 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 №РД-0662/08.12.2021г. 

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. Размерът по чл.60 от ЗУО (изчислен за тригодишен период 2020-
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2022) е 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. за 2022г. депониран отпадък на 

РСУО (вкл. до месец март) са: 32 479,09лв. 

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

РИОСВ-Плевен по чл.60 от ЗУО са: 4 047,92лв. 

Съгласно Решение №449/20.04.2022г. на Общински съвет – Левски, с което се дава 

съгласие дължимите отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г. 

на Община Левски да се изразходват за разплащане на разходи, свързани с 

дейности по управление на отпадъците по реда на §60 от ДОПК, събраните 

отчисления, които не са преведени по сметка на община Никопол, са както 

следва: 

   по чл.60 – 10 078,91лв. 

* по чл.64 – 80 869,70 лв. (остатъчен ресурс по чл.64 – 65 869,70лв. след закупуване 

на сметосъбирачна машина от община Летница, на стойност 15 000лв. с ДДС) 

2. По план-сметка 2022: 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Левски фирми 
населени 

места 
общо   

    

1 2 3 4 5 7 

  І. Осигуряване съдове за съхраняване на        

66140   битови отпадъци 36450 25440 4250 

1 Контейнер - бобър  21250 17000 4250 42500 

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. 14000 7000 0 21000 

5 Компостери 400 л. 0 0   0 

6 Кошчета за смет 1200 1440   2640 

  ІІ. Събиране на битови отпадъци и          

  транспортиране в депа 116300 129227 150167 533766 

1 Събиране варели 0,11 куб.м. 66240 43960 0 110200 

2 Събиране с контейнеровоз тип 1,1 куб.м. 27650 85267 150167 263084 

3 Транспорт битов отпадък до депо с. Санадиново 22410   22410 

4 Транспорт битов отпадък до депо с.Санадиново/доф./ 0 0 0 138072 

  ІІІ. Поддържане и експлоатация на депо         

  за битови отпадъци в Левски 113744 147594 120912 424279 

1 Обработка на отпадъците на регионално депо 70600 97753 68293 236646 

2 Обработка на отпадъците на регионално депо/доф/    34890 

3 
Обезпечения по Наредба № 7/19.12.2013 г. чл. 60 от 
ЗУО 3990 5523 5831 15345 

4 Отчисления по Наредба № 7/19.12.2013 г. чл. 64 от ЗУО 32015 44318 46788 123120 

5 Работа с булдозер 7139 0  7139 

6 Разриване с булдозер/доф/ 0 0   7139 

  ІV. Почистване териториите за          

  обществено ползване 164250 143541 223691 665235 

1 Измитане, тесане, обработка с хербицид 129215 108506 187452 425173 

2 Механично метене с мотометачка 5935 5935 0 11869 

3 
Натоварване и извозване на улична смет с челен 
товарач 29100 29100 29100 87300 

4 Измитане, тесане, обработка с хербицид/доф./       133754 

          1689420 

3. Прогноза за 2023 

 Разходи за сметосъбиране – съгласно справка на БКС: 969 411лв. 

 Закупуване на контейнери тип „Бобър” – 1,1 куб. м по прогноза на ОП 

БКС-Левски - необходим брой за подмяна - 50бр.; 
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 Закупуване на еднофамилни кофи, пластмасови 0,12 куб.м – необходим 

брой 300 бр. (към момента са предоставени всички закупени 300 бр. кофи. 

Чакащи за подмяна към ноември 2022г. около 60 души, вписани в списъка 

за 2023г.) 

 Закупуване на Компостери – 400л. – 50 бр. 

 Закупуване на кошчета за смет – за подмяна в населените места – 30бр. 

 Прогноза за общо генериран и транспортиран отпадък до РСУО за 2023г. 

Ако приемем, че общо генерираното количество, транспортирано до депото 

за 2022г. е приблизително 5000т. и обстоятелството, че има спад спрямо 

предходната година, както и друго необходимо условие за намаляване на 

количеството образуван отпадък чрез реализацията на Проект№  

BG16M1OP002-2.009-0032 с наименование „Със знания за природата към 

нулеви отпадъци”, финансиран по ОПОС 2014-2020 приемаме: 

Съгласно индикаторът по проекта следва да се предотврати образуването 

на 174т. биоразградими отпадъци от домашно и обществено компостиране. 

Ако се приеме, че разделното събиране на отпадъци от опаковки ще 

продължава да увеличава дела на отсортираните и отклонени отпадъци от 

общия поток, то можем да очакваме разделно събрани от системата около 

27т. и още 12 т. отклонени и предадени за оползотворяване и/или 

обезвреждане опасни отпадъци от домакинства, събрани чрез Центъра за 

събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци. В този 

случай, можем да приемем прогнозно количество за 2023г. - 4700т.; 

 Средно месечно транспортирания отпадък на вход сепараторна линия 

приемаме 392т; 

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

приблизително 56,00лв. с ДДС съгласно Договор №141  от 09.02.2021г. с 

ДЗЗД „Регионална система Никопол/Левски 2020“ оператор за извършване 

на услугата за третиране на отпадъците в РСУО-Санадиново. 

Приблизително около 56% от отпадъка след сепарация, компостиране и от 

системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки се отправя за 

депониране, т.е около 2632т./годишно. Като се има в предвид, че новите 

цели заложени в ЗУО изискват депонирането да се намали плавно през 

годините, така че депонираното количество отпадъци до 31 декември 2025 

г. да достигне най-малко до 50 на сто от общото им тегло се налага 

полагането на усилия за намаляване на депонираните количества през 

2023г. поне до 54% от общото тегло, т.е следва да приемем 2538т. 

 След проведено общо събрание и преизчисляване на цената, размерът на 

отчисленията по чл.60 от ЗУО за 2023г. са :  

Размерът на отчисленията се определя по формулата Ро = Нр/Кд, където Нр 

е размерът на средствата в левове, необходими за извършване на 

дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на 

депото, съобразно инвестиционния проект на депото, а Кд е капацитета на 

депото в тонове. 

 Нр = 18 500 м²  - площ на Клетка 1 (съгласно изпълнен Работен 

проект)  

 22 лв. - минимална цена за рекултивация по приложение №1 от 

Наредба №7/19.12.2013 г. 

 Кд = 101 775 т (съгласно Комплексно разрешително  №500-Н0/2014 г.) 

 

или Ро =(18 500 м² Х 22 лв/м²)/101 775 т = 4.00 лв/тон -първоначалната цена 

в началото на функционирането на депото. 

 

Към 31.10.2022г. са депонирани 76 283,09т. и капацитета вече е 25 491,91т. 
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към 31.10.2022г. Ро =(18 500 м² Х 22 лв/м²)/25 491,91 т = 15,96 лв/тон 

 

 Размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО (чл.20, ал.1, т.1, буква «к» нова - 

ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година е 95 лв./т; 

Приемаме, че ще постигнем целите по чл. 31, ал. 1, т. 3 за подготовката за 

повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци като до 31 

декември 2023 г. - 53 на сто и че ще заложим 50% от определения (при 95лв. 

на тон за 2023г.) – 47,50лв/тон.  

 Забележка: 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 за 2023г. (писмо с изх. №РД-08.00-

1927/21.11.2022г.) 

 За 2019г., съгласно Заповеди на Изпълнителния Директор на ИАОС, 

Община Левски е постигнала степен на рециклиране 51% и с 84% 

постигнати цели за биоразградими отпадъци (сравнява се с база от 

1995г.). За 2020г. по предварителна информация, община Левски е 

покрила едва 48% степен на рециклиране, 84% е постигната цел за 

биоразградими отпадъци. Изпратено е становище от Община Левски 

за коригиране на данните и преизчисляване степента на 

рециклиране на 51%. Очаква се публикуване на коригирана 

информация за общините и заповедта на Изпълнителния Директор 

на ИАОС за 2020г. За 2021г. е публикувана информация на 

страницата на ИАОС, като според предварителни разчети Община 

Левски покрива целите за 2021г., за рециклиране 52% и за 

биоразградими отпадъци 80%. 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА: 

 

І. Осигуряване съдове за съхраняване на битови отпадъци : 87 340 лв. 

I.а. Прогноза.  

1. 

2. Контейнер тип „Бобър” метален – 1,1 куб. м – 50 бр. х 1100лв. = 55 000 лв.; 

3. Еднофамилни пластмасови кофи – 0,12 куб.м – 300 бр. х 70,00лв. = 21 000лв. 

4. Компостери – 400л. – 50 бр. х 130лв. = 6 500лв. 

5. улични кошчета метални – 22бр.х220лв. = 4 840лв. 

*Цените на Бобрите варират от 992,40 до 1666лв. с ДДС към ноември 2022г. На пластмасови 

кофи 120л. от 60лв. до 85лв. с ДДС.  

 

І.б За план-сметка. 

 Осигуряване съдове за съхраняване на битови отпадъци : 87 340 лв. 

1 Контейнер тип „Бобър” метален – 1,1 куб. м – 50 бр. х 1100лв. = 55 000 лв.; 

2. Еднофамилни пластмасови кофи – 0,12 куб.м – 300 бр. х 70,00лв. = 21 000лв. 

3. Компостери – 400л. – 50 бр. х 130лв. = 6 500лв. 

4. улични кошчета метални – 22бр.х220лв. = 4 840лв. 

 

ІІ. Събиране на битови отпадъци и транспортиране в депа: 608 168 лв. 

*Разходите за транспорт възлизат на 175 555 лв. Същите ще се предвидят към бюджета 

на ОП"БКС". 

 

ІІІ. Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци в Левски – 427 011,48лв.; 

- Обработка на отпадък: 4700т х 56,00лв. = 265 950лв. 

- Отчисления: по чл.64 (2538т х 47,50лв.) = 120 555лв. 

- Отчисления: по чл. 60 (2538 х 15,96 лв.) = 40 506,48лв. 
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ІV. Почистване териториите за обществено ползване 

- Общо разходи: 724 372 лв. 

В т. число : 

- поддържане чистотата на обществените територии в населените места – 262423 лв. 

- поддържане чистотата на обществените територии в гр. Левски – 461 949 лв. 

 

V. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2023г. 608 168 лв. + 427 011 лв. + 729 362 лв. = 1 764 541 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   

- 19 094 м3  - еднофамилни кофи, с обем 0,11-0,12 м3 при 3400 бр. кофи 

- 45 212 м3 – контейнери 1,1 м3 (град, села, фирми) 830бр. бобри, села 626 – 24790м3, град 

204 – (53бр. -3032м3), централна част Левски 152бр.(при два пъти седмично) - 17390 м3 

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

(население)– 89,87 лв./год 

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

72,31 лв./год 

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

град Левски, население – 898,71 лв./год; 

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

фирми села – 609,21 лв./год 

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

град Левски фирми – 723,11 лв./год 

 

6. Предложение за размера на Такса за битови отпадъци за количество /един съд/ за 2023 

г.,  изчислена при честота на обслужване съгласно Заповед №1238 от 26.10.2022г. 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. -723,11 лв. + 2,58 промила върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка      

1.2 Кофа поцинкована 0,1 куб.м. - 72,31 лв. + 2,58 промила върху по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка      

2. Жилищни имоти      

2.1. Кофа поцинкована 0,110 куб.м. -89,87 лв. + 3,36 промила върху данъчната оценка 

     

2.2. Контейнер 1,1 куб.м. - 898,71 лв. + 3,36 промила върху дан.оценка    

  

          ІІ. В останалите населени места:      

1. Контейнер 1,1 куб.м. – 609,21 лв. + 3,46 промила върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка       

      

При тези параметри на предвидените за 2023г. разходи, общият промил за определяне на 

таксата за битови отпадъци, за физически и юридически лица, на се увеличава спрямо 2022г. 

 

Приложения: 

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

 

 

Изготвили:  Марин Маринов – Директор на Дирекция «БФС» 

 

         инж. Вероника Славова – гл. експерт, Дирекция «ГиА» 

 

    

 

 

ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА 

Кмет на Община Левски 


