
Планираните по раздел I от план-сметката за 2019 г. средства за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци до регионалното депо край гр. Видин са на 

стойност 419 775,60 лв., което съответства на годишните разходи по сключен договор 

от 04.07.2016 г. с "Еко-Титан" ЕООД. В тази сума са включени следните дейности: 1. 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци от гр. Белоградчик на стойност 343 

193,76 лв.; 2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от селата на община 

Белоградчик на стойност 73 763,04 лв. и 3. Дезинфекция на съдове за битови опадъци 

на стойност 2 818,80 лв. 

В раздел II за третиране на битовите отпадъци предвидените средства са 

калкулирани както следва: 

За заплащане на такса за депониране на битови отпадъци на регионалното депо – 

Видин са планирани разходи в размер на 33 540,00 лв. Те са планирани за депониране 

на 1 300 тона битови отпадъци при цена за тон от 25,80 лв. 

В съответствие с разпоредбите на чл.60 и 64 от ЗУО са предвидени 77 415,00 лв. 

за депонираните количества отпадъци на регионалното депо по сметка на РИОСВ – 

Монтана. От тях  за заплащане на обезпечения по чл. 60 от ЗУО са предвидени 3 315,00 

лв., а за заплащане на отчисленията по чл. 64 от ЗУО – 74 100,00 лв. Обезпеченията за 

закриване и следексплоатационни грижи по депото за неопасни отпадъци в землището 

на с. Жеглица (чл. 60 от ЗУО) са 2,55 лв./тон. Разходите за отчисленията за 2019 г. са 

57,00 лв./тон, спрямо 45,00 лв./тон за 2018 г. 

По раздел III за поддържане на чистатата средствата са планирани както следва: 

За осигуряване на разходите за ръчно метене на улици и почистване на кошчета 

на територията на гр. Белоградчик за 2019 г. са планирани средства в размер на 10 

059,62 лв., които съответстват на годишните разходи по сключен договор от 04.07.2016 

г. с "Еко-Титан" ЕООД. 


