
Наименование на  услугата/дейността 
Мерна 

единица

Количес

тво 

Единична 

цена Общо лева 

І.

1. Контейнер тип Бобър с вместимост 1,100 куб.м./л. брой 30 600 18 000

2. Контейнер тип Лодка с вместимост 4,000 куб.м./л. брой 5 1500 7 500

3. Кофи тип Кука с вместимост 0,240 куб.м./л. брой 30 68 2 040

4. Кофи тип Кука с вместимост 0,110 куб.м./л. брой 300 47 14 100

5.

Ремонт, подготовката за повторна употреба, поправка на съдове за 

съхранение  лв. 10 000

6. Дезинфекция на съдове лв. 3 000

54 640

ІІ.

1.

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и

нежилищни имоти на граждани и предприятия, попадащи в

границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване тон/км 0

2. Други дейности: тон/км 0

2.1.

Разделно събиране на: хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло,

едрогабаритни отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни битови

отпадъци и биоотпадъците; тон/км 0

2.2.

Погасителни вноски за лихви по заеми за закупуване на

сметосъбирачни машини, друга транспортна техника и съдове за

съхранение на битови отпадъци; 0

2.3.

Разработване и внедряване на пилотни модели на различни схеми за

разделно събиране; 0

2.4.

Събиране, съхранение, транспортиране и предаване за последващо

обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. тон/км 0

3. Разходи по икономически елементи за: 202 726

3.1.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения  24 865

3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 

3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 5 861

3.4. Издръжка: 117 000

3.4.1. Облекло 1 000
3.4.2. Материали 5 000

3.4.3. Вода, горива и енергия 60 000

3.4.4. Разходи за външни услуги 30 000

3.4.5. Текущ ремонт 18 000

3.4.6. Командировки

3.4.7. Разходи за застраховки, други финансови услуги 1 000

3.4.8.

Други некласифицирани разходи, свързани с извършването на дадена 

услуга, за която се събира такса за битови отпадъци 1 000

3.4.9. Платени данъци и такси 1 000

3.5. Капиталови разходи-придобиване на спец.автомобили 55 000

202 726

257 366

І.

1. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците т. 2700 1,2 3 240

2. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. т. 2700 47 126 900

3.

Експлоатационни разходи на съответните съоръжения 

(включително за сепариране и оползотворяване на битови 

отпадъци); 102 410

3.1. депо т. 2700 17,9 48 330

3.2. сепариране т. 3200 16,9 54 080

4.

Проучване, проектиране на нови съоръжения или разширяване на 

съществуващи; 

5. Инвестиционни разходи.

232 550

Приложение 1

Всичко I.: 

към Решение № 110, взето с поименно гласуване с 

протокол № 17 от извънредно заседание на ОбС - 

Сопот, проведено на 27.12.2016 г.

Б. „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ 

Всичко II.: 

ОБЩО:  А.„Сметосъбиране и сметоизвозване“ 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ на община Сопот за 2017 г.

Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им. 

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, включително торби, стикери, съдовете за 

биоотпадъци, за домашно и квартално компостиране за домакинствата и на съдове за разделно събиране за 

административните сгради и за сградите на учебни заведения, болнични заведения, заведения за социални услуги, 

културни институции и други обществени сгради на бюджетна издръжка. 

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно 

разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци, отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

А. „Сметосъбиране и сметоизвозване“ 

Всичко I.: 

1



II.

1.

Изграждане 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, машини и съоръжения за 

събирани и транспортиране на отпадъци от площадките. 0

2.

Изграждане и експлоатация на площадки/съоръжения за 

компостиране на биоотпадъци от поддържане на зелени площи; 

или за анаеробно разграждане. 0

0

232 550

I.

1.

Почистване на площади, алеи, обособени детски площадки, 

паркове, гробищните паркове  – метене, събиране, извозване на 

отпадъците 0

2.

Почистване от битови отпадъци на сервитутни зони на общински 

пътища; 0

3.

Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при 

необходимост от допълнително почистване на територии за 

обществено ползване;  0

4. Почистване  на нерегламентирани сметища; 20 000

5.

Почистване на дъждоприемни канали и шахти, подлези, както 

битовите отпадъци на речни корита, дерета и други в рамките на 

населеното място; 3 000

6.

Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 

населеното място (паркове, градини, зелени площи) – почистване, 

пръскане, косене на трева и други 5 000

7. Разходи по икономически елементи за: 134 445

7.1.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения  83 135

7.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 10 000

7.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 16 830

7.4. Издръжка: 24 480

7.4.1. Облекло 3 000

7.4.2. Материали 3 180

7.4.3. Вода, горива и енергия 5 000

7.4.4. Разходи за външни услуги 10 000

7.4.5. Текущ ремонт 1 000

7.4.6. Командировки 200

7.4.7. Разходи за застраховки, други финансови услуги 500

7.4.8.

Други некласифицирани разходи, свързани с извършването на дадена 

услуга, за която се събира такса за битови отпадъци 600

7.4.9. Платени данъци и такси 1 000

7.5. Капиталови разходи 0,00

162 445

162 945

257 366
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162 445

652 361

В. „Чистота на териториите за обществено ползване“ 

Общо за всичките дейности:

Всичко II.: 

ОБЩО: Б. „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ 

В. „Чистота на териториите за обществено ползване“ 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

А. „Сметосъбиране и сметоизвозване“ 

Б. „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ 

Всичко I.: 

ОБЩО: В. „Чистота на териториите за обществено ползване“ 

Изграждане на площадки за специфични отпадъци от бита - хартия, пластмаси, метали, стъкло, опасни битови 

отпадъци, едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци отпадъци. 

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 

2


