
Вътрешна методика за определяне приходите и разходите за формиране 

на  такса битови отпадъци 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 11                                                                                                                                                                                    

 Показатели стойност 

1. Наличност към 01.01. на текущата година  

2. Прогнозни приходи от ТБО през настоящата година   

3.  Други общински приходи  

4. Всичко приходи за настоящата година ( 1+2+3)  

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА 

 Показатели Стойност 

I. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите 

отпадъци , поддръжка и ремонт 

 

II. Сметосъбиране, транспортиране на битовите отпадъци 

до съоръжения за третирането им 

1. ФРЗ на персонала по трудови договори  

     численост 

2.Осигурително вноски- в т.ч.  

- ДОО 

- ЗОВ 

- ДЗПО 

3. Други възнаграждения  

- Работно облекло 

- Възнаграждения на персонала 

4. Текущи разходи 

-   Гориво сметосъбиране  в общината –  за 12м. 

 -  Гориво сметоизвозване  Перник – рег. Депо 

Год.тонаж/12 м. =  тон на месец 

Сметоизвозваща машина – 5 тона 

Мес.ечен  тонаж/ т 5 т. =  необходимите курсове 

Курсовете х 5 т= месечния тон битов отпадък 

Курсовете х 60км. = км  за един месец 

Км. .х цената на бензина = месечната сума за гориво 

Месечната сума х 12 м.= годишната сума за гориво  

 



5. Инвентар 

6. Масла и др. разходи 

7. Такси за регионално депо 

- год. тонаж бит. отпадък х ……  цена за сепариране 

- год. тонаж х75% х ……….  цена за депониране 

III. Поддържане и експлоатация на депо 

в т.ч. - отчисления:   

по чл.64  - год. тонаж х 75%  х норматива за съответната година.  

чл.60  от  ЗУО –  год. тонаж х норматива за съответната година 

- нерегламентирани сметища 

 

 

IV.  Поддържане чистота на териториите за обществ. 

ползване 

1. ФРЗ на персонала по трудови договори  

численост 

2.Осигурително вноски- в т.ч.  

- ДОО 

- ЗОВ 

- ДЗПО 

3. Други възнаграждения  

- Работно облекло 

- Възнаграждения на персонала 

4. Текущи разходи 

 

Всичко разходи за дейността:  

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Год. тонаж битов отпадък х 75% х  норматива за съответната година  

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

Ро = (Мр Х Пд)/Кдо, 

където  

Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък; 

Мр – минимален размер на средствата за закриване на единица площ от 

депото, както и следексплоатационна грижа за площадката на депото – 22 

лв. 

Пд – хоризонтална площ на отпадъчното тяло на депото, в кв.м. 

Кдо – количеството на предстоящите за депониране отпадъци, което се 

изчислява: 

Кдо = Кср. Х Ге, 

където 

 Кср е средногодишното количество отпадъци в тонове, депонирани през 

последните три години (. - ……………т.); 

Ге – оставащите години за експлоатация на депото. 

 

Изчисленото количество се умножава по 0.20 

полученото се умножава по количеството отпадъци и се получава сумата 

по чл. 60 


