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4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 030429224 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение №1  

 

ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ, 

ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И 

ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ 

НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2018г. 
 

 

 План-сметка за необходимите разходи за 

дейностите 

По чл.66, ал.1 от ЗМДТ 

 

   

 Наименование на услугата/дейността 

 
Мерна 

единица

/количе

ство 

Единич

на цена 

Общо 

лева 

 УСЛУГА І 

„Сметосъбиране и сметоизвозване“ 
 

   

І. Осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци, включително торби, 

стикери, съдове за биоотпадъци, за домашно 

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. 

 

 

 

   

1.1 Ремонт, подготовка за повторна употреба, 

поправка на съдове за съхранение 

200 бр. 

колелета 

24.00 4800.00 

1.2 Дезинфекция на съдове 302 бр. 

контейне

ри„Бобър

“ и 400бр. 

кофи 

„Мева" 

 

 
1000.00 

   Всичко: 5800.00 
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ІІ. Събиране, включително разделно на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата 

или други инсталации и съоръжения за 

третирането им. 

тон/км   

А. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

от жилищни  и нежилищни имоти на граждани и 

предприятия, попадащи в границите на 

организираното сметосъбиране и сметоизвозване и 

транспорта им до депата. 

 

 

12 месеца   

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Средства за заплати и възнаграждения на 

персонала за: 

- Дейност 622 Озеленяване и  

- Дейност 623 Чистота  

-  

   

13 320.00 

 

37 680.00 

 Разходи за гориво  
 

   

1.1. Сметосъбирачен  автомобил МАН СА 3018 МА 

 

Разходната норма - 36 литра на 100 км., е определена 

със Заповед №440/02.09.2013г. на Кмета на община 

Неделино.  

Сметоизвозващият автомобил ще събира ТБО в 

кварталите на гр. Неделино и останалите 15 населени 

места в общината, където поради лоша инфраструктура 

новият МАН СВ 0653 КС не може да достигне. 

Маршрут: до всяко населено място х 2 курса на месец, 

30 курса за месец х 12 месеца=360 курса/год х 100 

км.=36 000км./год. х 0.36л/км = 12 960л/км х 2,10лв./л= 

27 216 лв. 

 

 

  27 216.00

  

  

 
    

1.2. Специален /сметосъбирачен/ автомобил МАН 

СВ0653КС 

 

Разходна норма - 72,14 литра на 100км., е определена с 

Протокол за измерване разхода на гориво на автомобил  

МАН СВ 0653 КС от 31.10.2017г., на основание 

Заповед №393/24.10.2017г. на Кмета на община 

Неделино. 

Сметосъбирачният автомобил ще събира ТБО по 3 

курса всяка седмица по двете главни улици в гр. 

Неделино, 12 курса за месец. 

Маршрут на движение – гр. Неделино – депо Мадан, 

ходене и връщане плюс градско. 

144курса год. х 100 км = 14 400 км х0.72=10 368л. х 

2.10 лв./л  

  21 773.00 
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= 21 772.80лв. 

  

 

 

 
  

2. Дизелово гориво за БОБКАТ 7023270  

 

1000 м/ч 

х 6.00 л. х 

2.10лв/л. 

 

 12 600.00 

3. Масла    

3.1. Двигателно масло за МАН СА 3018 МС 150л х 

10.00лв/л 

/за две 

смени/ 

 1 500.00 

3.2. Двигателно масло за МАН СВ 0653 КС 

 

80л. х 20 

лв. 

 1600.00 

3.3. Двигателно масло за БОБКАТ 7023270 20л х 

10лв/л 

 

 200.00 

3.4. Хидравлично масло за МАН СА 3018 МС 

 

 

200л х 

4.00лв./л 

 800.00 

3.5. Хидравлично масло за МАН СВ 0653 КС 150л. х 

4лв. 

 600.00 

3.6. Хидравлично масло за БОБКАТ 7023270 

 

 

20л х 

4.00лв/л 

 80.00 

4. Течност адбул за МАН СВ 0653 КС 

 

150л.х1лв

. 

 150.00 

5.  Течност за чистачки за двете коли 

 

100л. х 1 

лв. 

 100.00 

6.  Антифриз за двете коли 

 

80л.х 3 

лв. 

 240.00 

7. Техническо обслужване на МАН СА 3018 МС 

 

  2 000.00 

8 

. 

Техническо обслужване на МАН СВ 0653 КС   1 000.00 

9. Материали за МАН СА 3018 МС: гуми, спирачки, 

амортесьори, заден мост, барабани, маслени и 

горивни филтри, хидравличен маркуч и бутилка, 

накладки и др. 

 

  7 000.00 

10. Материали за МАН СВ 0653 КС 

 

  2 000.00 

11. Годишни технически прегледи, застраховки, такси 

и винетки 

Винетка за МАН СА 3018 МА - 810лв,  

Застраховка за МАН СА 3018 МА-385лв. 

Винетка за МАН СВ 0653 КС – 810 лв. 

  6 140.00 
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Застраховки за МАН СВ 0653 КС – Гражданска 

отговорност – 400лв., 

Автокаско – 4000 лв. 

Технически прегледи за двата автомобила  – 120 

лв. 

  

 

12. 

 

Техническо обслужване на БОБКАТ 7023270   1 500.00 

13. Материали за БОБКАТ 7023270: гуми, четки, 

сегменти за четки, филтри и др. 

 

  4000.00 

 

14. 

Инвентар   1000.00 

15. Работно облекло и ЛПС   500.00 

16. Други дейности: 

- Разходи за GPS услуга на МАН СА 3018 

МА 

- Разходи за GPS услуга на МАН СВ 0653 КС 

 

   

250.00 

 

250.00 

17. Разделно събиране на: хартия и картон, пластмаси, 

метали и стъкло, едрогабаритни отпадъци, 

рециклируеми отпадъци, опасни битови отпадъци  

И биоотпадъците; 

 

   

18. 

 

Погасителни вноски за лихви по заеми за 

закупуване на сметосъбирачни машини, друга 

транспортна техника и съдове за съхранение на 

битови отпадъци; 

   

19. Разработване и внедряване на пилотни модели на 

различни схеми за разделно събиране; 

   

20. Събиране, съхранение, транспортиране и 

предаване за последващо обезвреждане на опасни 

отпадъци от домакинства. 

   

         

 Всичко за услуга І:  155 099 лв.  

 
                                            

  

Всичко: 

 

155 099.00 

     

 УСЛУГА ІІ 

„Обезвреждане на битовите отпадъци в  

депа или други съоръжения“  

 

   

ІІІ. Проучване, проектиране, изграждане,  

поддържане, експлоатация, закриване  

и мониторинг на депата за битови отпадъци, 

отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 
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управление на отпадъците. 

 

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

 Отпадъците 

1000т х 5.74лв./такса за рекултивация на депо/ 

 

1000т х 

5.74лв. 

 

 5 740.00 

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

Отпадъците 

1000т х 45.00лв/т. 

 

1000т х 

45.00лв. 

 45 000.00 

3. Експлоатационни разходи на съответните  

съоръжения (включително за сепариране и 

 оползотворяване на битови отпадъци); 

 

 

 

   

4. Проучване, проектиране на нови съоръжения или 

 разширяване на съществуващи; 

   

5. Инвестиционни разходи;    

6. Други извършвани от общината дейности като:    

6.1. Закупуване на земя за ново депо или инсталации 

или инсталации за преработване и третиране 

на отпадъци; 

   

6.2. Наеми на терени за съхраняване на битови 

 Отпадъци и възстановяване на освободени  

територии; 

   

6.3. Депониране и съхранение на битови отпадъци; 

Такса за теглене и депониране 

- платени  стари средства за депониране 

- неплатени стари задължения за депониране 

 

1000т.х23

.67лв. 

 

 23 670.00 

 

17 243.00 

50 875.00 

6.4. Постоянен мониторинг и периодичен анализ на  

Морфологичния състав на битовите отпадъци, 

постъпващи на депо; 

  

   

6.5. Разработка и внедряване на информационни сис- 

теми (софтуер) за събиране, анализиране и 

 проследяване на потоците отпадъци по 

 количество, вид и източник (генератор), с цел 

 извършване на текущ мониторинг и в подкрепа  

 на планиране на бъдещи мерки за подобряване на 

 системата за управление на отпадъците,    

   

6.6. Разходи за участие в дейността на отпадъците 

- Платени разходи по меморандум 

- Неплатени по меморандум 

 

  12 165.00 

 

4 023.00 

     

ІV. Изграждане на площадки за специфични    
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 отпадъци от бита – хартия, пластмаси,  

метали, стъкло, опасни битови отпадъци,  

едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци.   

  

1. Изграждане и експлоатация на площадки за  

разделно събиране на отпадъци – хартия,  

пластмаси, метали, стъкло, биоотпадъци, едрогаба- 

ритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и др. 

рециклируеми отпадъци от домакинствата,  

включително разходи за доставка или наем на  

техника, машини и съоръжения за събиране и  

транспортиране на отпадъци от площадките.  

   

 

2. Изграждане и експлоатация на площадки/ 

съоръжения за компостиране на отпадъци от  

поддържане на зелени площи; или за анаеробно  

разграждане. 

 

 

   

V. Подобряване на дейността по разделното  

Събиране, както и дейности за намаляване  

количеството битови отпадъци.  

   

1. Изграждане и експлоатация на Центрове за  

привеждане на определени групи отпадъци в  

готовност за повторна употреба.  

   

  

Всичко за услуга ІІ: 158 716 лв. 

 

 
 

  

Всичко: 

 

158 716.00 

 УСЛУГА ІІІ 

„Чистота на териториите за обществено  

ползване“ 

 

   

ІV. Почистване на уличните платна, площадите,  

алеите, парковете и другите територии от 

 населените места, предназначени за обществе- 

но ползване.  

 

   

 

1. Почистване на улици, площади, алеи,  

междублокови пространства, обособени детски 

площадки, паркове, гробищни паркове зелени  

площи – метене, машинно и ръчно миене,  

събиране и извозване на отпадъците; 

  4000.00 

2. Почистване от битови и строителни отпадъци на  

сервитутни зони на общински пътища;  

  4000.00 

3. Почистване при извънредно настъпили обстоятел- 

ства и при необходимост от допълнително почист- 

  2000.00 
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ване на територии за обществено ползване;  

4. Почистване на  дъждоприемни канали и шахти, 

подлези, както  битовите отпадъци на речните 

корита, дерета и други в рамките на населеното 

място;  

  3000.00 

5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от  

зелената система в населеното място (паркове, гра- 

дини, зелени площи)-почистване, пръскане, косене  

на трева и др. 

  1000.00 

  

Всичко за услуга ІІІ: 14 000 лв. 

 Всичко: 

/за услуга 

ІІІ/ 

14 000.00 

     

  

ОБЩО  за услуга І,  услуга ІІ   

и  услуга ІІІ:  327 815 лв. 

 

 

 

  

 

Общо: 

 

 

327 815.00 

     

     

  

Разходи по икономически елементи за: 

   

1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови правоотношения  

623 Чистота 

Изпълнител „Шофьор“ – 2 бр. /ТПО/ 

Изпълнител „Сметосъбиране“ – 4 бр. /ТПО/ 

Общо: 6 души персонал 

622 Озеленяване  

Озеленител – 2 бр. 

Средства за работни заплати  за дейности 622 

 и 623 Озеленяване 

 

   

37 680.00 

 

 

 

 

13 320.00 

2. Други възнаграждения и плащания за персонала    

 

3. Задължителни осигурителни вноски от 

 Работодатели 

- За Дейност 623 

- За Дейност 622 

 

   

2446.00 

 

14 063.00 

4. Издръжка:    

5. Облекло   500.00 

6. Материали 

 

  13 000.00 
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7.  Гориво, масла и др.: 

- Разходи за гориво 

- Разходи за масла 

- Други 

 

  61 589.00 

 

4 780.00 

490.00 

8. Разходи за външни услуги (техническо 

обслужване) 

  4 500.00 

9. Текущ ремонт    
10. Командировки    

11. Разходи за застраховки, други финансови услуги   6 140.00 

12. Други некласифицирани разходи, свързани с извър 

шването на дадена услуга, за която се събира такса 

за битови отпадъци.и  

  500.00 

13. Платени данъци и такси    

14. Разходи за лихви по заеми    

15. Капиталови разходи    

16. Инвентар   1 000.00 

     

  

За услуга І+ІІ+ІІІ 
 

  

Общо за 

всички 

услуги: 

 

 

327 815.00 

 

 

“Разходи по икономически елементи“ се попълва за всяка от трите услуги 

„Сметосъбиране и сметоизвозване“, „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа  

или други съоръжения“ и „Чистота на териториите за обществено ползване“ като 

числото на ред „Общо за услугата“ съвпада с числото на ред „Всичко“ от план-

сметката за съответната услуга. 

 

 

 

Гр. Неделино, 

17.11.2017г. 


