
 
 

ОБ ЩИНА КОПРИВ ЩИЦА 

 

План сметка  - предложе ние 

 

за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване,  обезвреждане на  битови 

отпадъци,  поддържане на  сметище  и отчисления,  поддържане на  чистотата,  почистване 

на терени / паркове, площади и улици/  за 2020 година  

 

Приходи  2020 г. от:                            

1.  ТБО физически лица 5 ‰  от данъчната оценка на имота                            90 000, 00 лв.  

в т. ч.:                           

1. 1. осигуряване на съдове за съхраняване  

на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;          0 ‰                                  0, 00 лв.  

 

1. 2.  събиране на битовите отпадъци и  

транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им;                  1, 5 ‰                       27 000, 00 лв.                  

 

1. 3.  проучване, проектиране, изграждане,  

поддържане, експлоатация, закриване и  

мониторинг на депата за битови отпадъци  

или други инсталации или съоръжения за  

обезвреждане, рециклиране и  

оползотворяване на битови отпадъци,  

включително отчисленията по чл. 60 и 64 

от Закона за управление на отпадъците;                         1, 0 ‰                        18 000, 00 лв.                                  

 

1. 4. почистване на уличните платна, площадите,  

алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за 

обществено ползване.                                                        2, 5 ‰                        45 000, 00 лв.                  

 
 

 

2.   ТБО юридически  лица   8 ‰  от по-високата стойност  

на данъчната оценка или отчетната стойност на имота                         130 000, 00 лв.  

 в т. ч.:                    

                                                             

2. 1. осигуряване на съдове за съхраняване  

на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;           0  ‰                                0, 00 лв.                  

 

2. 2.  събиране на битовите отпадъци и  

транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им;                   2, 0 ‰                      32 500, 00 лв.                  

 

2. 3.  проучване, проектиране, изграждане,  



поддържане, експлоатация, закриване и  

мониторинг на депата за битови отпадъци  

или други инсталации или съоръжения за  

обезвреждане, рециклиране и  

оползотворяване на битови отпадъци,  

включително отчисленията по чл. 60 и 64 

от Закона за управление на отпадъците; ;                            2, 0 ‰                     32 500, 00 лв.                  

 

2. 4. почистване на уличните платна, площадите,  

алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за 

обществено ползване.                                                           4, 0 ‰                      65 000, 00 лв.                  

 

Прогнозна сума общо ТБО 2020 г.                                                                    220 000, 00 лв.  

 

3. Преходен остатък  ТБО от 2019 г.  към 30. 11. 2019г.                  4 500, 00 лв.  

4. Средства за възстановяване от отчисления                                                    68 968, 00 лв.  

5. Недобори от минали години                                110 000, 00 лв.  

Всичко приходи  2020 г. :                        403 468, 00 лв.  

 

 План-сметка за необходимите разходи за 

дейностите по чл. 66, ал. 1 от З МДТ 

   

 Наименование на 

услугата/ дейността Ме рна 

единица/  

Количество 

 

Единична 

цена 

 

Об що  

лева 

 „Сметосъбиране и сметоизвозване“    

І. Осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци, включително торби,  

с тикери, съдове те за биоо тпадъци, за 

дома шно и квар тално компос тиране за 

домакинс тва та и на съдове за разделно 

събиране за админис тра тивните сгради и 

за сградите на учебни заведения,  болнични 

заведения, заведения за социални услуги,  

кул турни инс ти туции и други общес твени 

сгради на бюд же тна издръ жка.  

   

1.  Контейнер тип ….  С вместимост …куб. м./ л.  брой   

2.  Кофи тип … с вместимост …куб. м./ л.  брой   

3.  Ремонт, подготовката за повторна употреба,  

поправка на съдове за съхранение 

брой -  

4.  Дезинфекция на съдове брой -  

 Всичко

: 

- -  

ІІ. Събиране,  включително  разделно  на 

битовите отпадъци и транспор тиране то  

им до депа та или други инс талации и 

съоръ жения за тре тиране то им.  

Тон/ км   



1.  Събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци от жилищни и не жилищни имоти 

на граждани и предприятия, попада щи в 

границите на организираното сметосъбиране 

и сметоизвозване 

брой   74 250, 00 лв. без ДДС 

89 100, 00 лв. с ДДС 

2.  Други дейности:  тон/ км   

2. 1.  Разделно събиране на: хартия и картон,  
пластмаси, метали и стъкло, едрогабаритни 

отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни 

битови отпадъци и биоотпадъците;  

тон/ км   

2. 2.  Погасителни вноски за лихви по заеми за 
закупуване на сметосъбирачни ма шини, 

друга транспортна техника и съдове за 

съхранение на битови отпадъци;  

   

2. 3.  Разработване и внедряване на пилотни 

модели на различни схеми за разделно 

събиране;  

   

2. 4.  Събиране, съхранение, транспортиране и 
предаване за последващо обезвре ждане на 

опасни отпадъци от домакинствата.  

Тон/ км   

 Всичко:    89 100, 00 лв.  

     

 „ Обезвре ждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръже ния“ 

   

ІІІ. Проучване,   проектиране,   изгра ждане,  

поддър жане, експлоатация, закриване и 

мониторинг  на депа та за битови 

о тпадъци 

или други инс талации или съоръ жения за 

обезвре ждане, рециклиране, компос тиране,  

анаеробно разгра ждане и друго тре тиране 

и оползотворяване на битови отпадъци,  

о тчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците.  

   

1.  Отчисления по чл. 60 от Закона за 
управление 
на отпадъците 

тон   

2.  Отчисления по чл. 64 от Закона за 
управление 
на отпадъците.  

Тон 94, 00 лв.  65 800, 00 лв.  

3.  Експлоатационни разходи на съответните 
съоръжения (включително за сепариране и 

оползотворяване на битови отпадъци);  

   

4.  Проучване, проектиране на нови съоръжения 

или раз ширяване на съществува щи;  

   

5.  Инвестиционни разходи – закриване и 
рекултивация на общинско депо за ТБО – гр. 

Коприв щица 
 
 

 
 
 

 
 

   

6.  Други извър швани от об щината дейности 
като:  

   

6. 1 Закупуване на земя за ново депо или 
инсталации за преработване и третиране на 
отпадъци;  

   

apis://NORM|41026|8|64|/
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apis://NORM|41026|8|64|/
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6. 2 Наеми на терени за съхраняване на битови 
отпадъци и възстановяване на освободени 
територии;  

   

6. 3 Депониране и съхранение на битови 
отпадъци;  

тон 35, 24 лв.  24 668, 00 лв.  

6. 4 Постоянен мониторинг и периодичен анализ 
на морфологичния състав на битовите 
отпадъци, постъпва щи на депо;  

   

6. 5.  Разработка и внедряване на информационни 
системи (софтуер) за събиране, анализиране 
и проследяване на потоците отпадъци по 

количество, вид и източник (генератор), с цел 
извър шване на текущ мониторинг и в 

подкрепа на планиране на бъде щи мерки за 
подобряване на системата за управление на 
отпадъците,  

   

6. 6.  Разходи за участие в дейността на 
регионалното сдружение за управление на 
отпадъците 

   

 Всичко:    90 468, 00 лв.  

І V Изгра ждане на пло щадки за специфични 

о тпадъци от бита – хар тия, плас тмаси,  

ме тали, с тъкло, опасни битови отпадъци,  

едрогабаритни отпадъци, биоо тпадъци 

о тпадъци.  

   

1.  Изгра ждане и експлоатация на площадки за 

разделно събиране на отпадъци – хартия,  
пластмаси, метали, стъкло, биоотпадъци,  
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от 

бита и др. рециклируеми отпадъци от 
домакинствата, включително разходи за 

доставка или наем на техника, ма шини и 
съоръжения за събирани и транспортиране на 
отпадъци от площадките.  

   

2.  Изгра ждане и експлоатация на 
пло щадки/ съоръжения за компостиране на 
биоотпадъци от поддържане на зелени 

пло щи; или за анаеробно разграждане.  

  72 900, 00 лв.  

V.  Подобряване на дейнос тта по разделно то  

събиране, както и дейнос ти за намаляване 

количес тво то битови на отпадъци.  

   

1.  Изгра ждане и експлоатация на Центрове за 
приве ждане на определи групи отпадъци в 

готовност за повторна употреба.  

   

 „Чистота на териториите за об ществено 

ползване“ 

   

VІ.  Почис тване на уличните пла тна,  

пло щадите, алеите, паркове те и другите  

територии от населените мес та,  

предназначени за об щес твено ползване.  

   



1.  Почистване на улици, пло щади, алеи,  
ме ждублокови   пространства,   обособени 
детски площадки, паркове, гробищните 

паркове – метене, ма шинно и ръчно миене,  
събиране, извозване на отпадъците, не 

   

1. 1.  Ма шинно метене на асфалтови улици 
 

кв. м.   

 

 

1. 2.  Ръчно метене на калдарълени улици и 

пло щади 
 

кв. м.    

1. 3.  Ме ханизирано миене на терените за 
обществено ползване 

 
 

кв. м.   

 

 

2.  Почистване  от  битови  отпадъци  на 
сервитутни зони на общински пътища;  

   

3.  Почистване  при  извънредно  настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 
допълнително почистване на територии за 

обществено ползване;  

   

4.  Почистване на нерегламентирани сметища;     

5.  Почистване на дъждоприемни канали и 

шахти, подлези, както битовите отпадъци на 
речни корита, дерета и други в рамките на 
населеното място;  

   

6.  Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти 
от зелената система в населеното място 
(паркове, градини, зелени площи) – 

почистване, пръскане, косене на трева и 
други.  

кв. м 0, 025 лв. без 

ДДС 

0, 030 лв. с ДДС 

1 750, 00 лв. без ДДС 

2 100, 00 лв. с ДДС 

7.  За дейността почистване на уличните платна,  
пло щадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места,  

предназначени за обществено ползване 
се включва персонала (работна заплата,  
осигуровки, работно облекло и други), за 

техника (закупуване, амортизация, гориво,  
смазочни материали и други), за материали 
(препарати, пясък, сол, луга и други)  

  148 900, 00 лв.  

 Всичко:    151 000, 00 лв.  

 Об що за всичките дейнос ти     403 468, 00 лв.  

 Остатък за др. непредвидени дейности    
 


