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Приложение № 1  
 
към Решение № 411 взето с протокол № 19 от заседание на Общински съвет гр. 
Септември, проведено на 30.12.2020 г. 
 

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

   

 Всичко:    
II. Събиране, включително разделно на 

битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им. 

   

1. Събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на 
граждани и предприятия, попадащи в границите 
на организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване 

  

750 000 

2. ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС   150 000 

 

Всичко:   900 000 

План сметка за приходите от такса битови отпадъци за 2021 г. 
 

1. Очаквани приходи от такса битови отпадъци по облог за 2021 г. 910 600

2. Приходи от недобори 1 040 000
 Общо : 1 950 600

 План-сметка за необходимите разходи за 
дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ 

   

 Наименование на услугата/дейността Мерна единица/ 
количество 

Едини 
чна 
цена 

Общо 

лева 

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

или други съоръжения“ 

   

III. 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. 

   

1. 
Отчисления по чл. 60 от ЗУО 

/за сметка на оператора/ 
   

2. 

Отчисления по чл. 64 от ЗУО 
/не са дължими при условията на чл.31 от ЗУО, 
тъй като операторът е длъжен да постигне 
целите по чл. 31 от ЗУО при спазване на Наредба 
№ 7/ 

   

3. 
Депониране и съхранение на битови отпадъци 

/за сметка на оператора/ 
   

3. Предварително третиране на смесени битови 
отпадъци 7 300 т. 85,00 620 500 

4. 
ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС 

  
124 100 

 Всичко:   744 600 

 „Чистота на териториите за обществено 
ползване“ 

   

IV. Почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване. 

   

1. Почистване на улици, площади, алеи, 
междублокови пространства, обособени детски 
площадки, паркове, гробищните паркове - 
метене, машинно и ръчно миене, събиране, 
извозване на отпадъците. 

  

255 000 

2. 
ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС 

  
51 000 

 
Всичко: 

  
306 000 

 
Общо за всичките дейности: 

  
1 950 600 
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