
Проект!       Приложение №1 

ПЛАН – СМЕТКА ЗА 2023 г. 

за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, 

извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на обществени 

територии – Община Перник 

I. Приходи:          лева 

1. Преходен остатък към 31.12.2022г.-ТБО 1 171 704, 60 

2. Приходи от такса битови отпадъци през 2023г. 9 078 020, 21 

II. Разходи:          лева 

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации и съоръжения за третирането им – 42, 80 %, в т.ч.: 

1.1. Изграждане на бетонни площадки за ЕГО и зелени отпадъци 

1.2. Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и 

ЕГО 

4 386 673,89 

в т.ч. 

92 500, 00  

4 294 173, 89 

2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на 

масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за 

оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци -38,73%, в т. ч.: 

2.1. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както 

и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци (Оператор на РДНО 

„Тева“ на общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън 

- ДЗЗД „Регионално депо - Перник 2020“) 

2.2. Отчисления по чл.64 от ЗУО 

2.3. Отчисления по чл.60 от ЗУО 

3 970 491, 68 

в т.ч. 

 

 

 

1 406 441,65 

 

 

 

 

2 533 669,19 

30 380,84 

3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината -18, 46 %, в т. ч. 

3.1. метене и миене и зимно поддържане на улични платна и почистване 

на БО на сервитутни зони на общински пътища 

3.2. метене и миене и зимно поддържане на площади, алеи, паркови 

територии, училища и детски градини и гробищни паркове 

1 892 559,24 

в т.ч. 

225 542,81 

 

1 667 016, 43 

Всичко 10 249 724,81 

Забележка: Разликите между прогнозните приходи от Такса битови отпадъци и разходите за 

услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на 

обществените територии  са за сметка на други местни приходи на Община Перник 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ  

Кмет на Община Перник 

 


