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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“- Габрово ( ОП РДНО – 

Габрово), е създадено с Решение №32 от 05.03.2015г., на Общински съвет – Габрово. ОП РДНО е 

специализирано звено на Община Габрово, второстепенен разпоредител с бюджет и няма статут на 

юридическо лице. Дейността на предприятието се осъществява в рамките на имот № 000255, 

землището на с. Гръблевци, м. Равнището, община Габрово с обща площ 140,246 дка 

Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Габрово и Трявна е изградено на 

територията на съществуващото депо на община Габрово в имот № 000255 в землището на с. 

Гръблевци, с ЕКАТТЕ:17991, община Габрово. Имотът е с обща площ от 140,246 дка, отреден е с 

начин за тайно ползване за: “сметище” и представлява частна общинска собственост на Община 

Габрово, за което има издаден Акт за собственост № 683/11.06.2007г.  

На територията на общините Габрово и Трявна се образуват главно три вида отпадъци – 

битови и приравнени на битовите, производствени и строителни отпадъци с характер на неопасни. 

Отпадъците, които се третират на  регионално депо, са битовите и приравнените на битови 

производствени и строителни отпадъци с характер на неопасни отпадъци от двете общини.  

Системата за разделно събиране на битовите отпадъци на територията на общините Габрово 

и Трявна е организирана на две фракции – „суха“ фракция, която обхваща рециклируемите 

отпадъци, гума, текстил, кожа и др. и „мокра“ фракция, обхващаща биоразградимите отпадъци от 

кухни и заведения, от паркове и градини и др.  

 

Кратко описание на дейността 

 
 Екологосъобразно управление на отпадъците, експлоатация и поддържане на машини, 

съоръжения и инсталации в Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините 

Габрово и Трявна. 

 Приемане и регистриране на неопасни отпадъци по код и вид, съгласно Комплексно 

разрешително №157-Н1/2011г., издадено с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда №157-Н1-И0-А0/2011г. 

 Компостиране на биоразградими отпадъци; 

 Обезвреждане на неопасни отпадъци, чрез депониране; 

 Производство на почевен подобрител- компост 

 Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по спазване разпоредбите на 

нормативни и поднормативни актове в сферата на управлението на отпадъците. 

 

Организационна структура 

 

Организационната структура, щатната численост и управлението на ОП „Регионално депо за 

неопасни отпадъци“-Габрово, е одобрена с Правилника за устройството и дейността ОП РДНО, 

приет с Решение №51 от 11.03.2015г. на Общински съвет – Габрово, изм. и допълнение с  Решение 

№6 от 30.01.2020г. 

Структурата на ОП РДНО е: 

 Директор 

 Еколог/заместник-директор/ технолог компостиране; 

 Счетоводител 
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 Специалист ТРЗ; 

 Оператор на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Газова инсталация 

 Анализатор лаборатория; 

 Шофьор тежкотоварен автомобил /компактор/; 

 Шофьор товарен автомобил  

 Оператор машини за компостиране; 

 Техник поддръжка на инсталации и оборудване; 

 Оператор електронна везна/кантарджия/  

 Общ работник  

 Инспектори – контрол по управление на отпадъците 

Щатната численост на персонала е 23 (двадесет и три) щатни бройки. 

 

 

II. ОТЧЕТ ЗА ВИДА И КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ПОСТЪПИЛИ НА „ВХОД“ В 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ОБЩИНИТЕ 

ГАБРОВО И ТРЯВНА 

Таблица №1 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ГАБРОВО 

 
  

 

2015 
година, 

тона 

2016 

година, 
тона 

2017 

година, 
тона 

2018 

година, 

тона 

2019 

година, 

тона 

2020 

година, 

тона 

2021 

година, 

тона 

 Общо количество на 

отпадъците, постъпили 

на „ВХОД“ РДНО, от 

които: 

13 213,82 22 160,11 24 033,38 25 597,13 36 179,27 30 063,43 

 

29 856,20 

 

1. Общо количество 

БИТОВ отпадък (БО), 

постъпил на вход от 

Регион Габрово, от 

които: 

11 366,42 19 297,94 19 381,02 19 960,95 19 571,81 21 361,30 26 093,33 

1.1 За сепариране –

Регион 
8 251,14 15 516,06 15 300,71 14 677,73 12 781,45 10 809,71 18 040,13 

Битов отпадък 

постъпил за сепариране 
от община Габрово 

6 684,10 13 274,60 13 321,59 12 666,75 11 116,75 8 900,75 
 

14 766,91 

Битов отпадък 

постъпил за сепариране 
от община Трявна 

1 566,33 2 241,46 1 979,12 2 010,98 1 664,70 1 908,96 
 

3 273,22 

1.2 За компостиране – 

Регион Габрово 
281,40 433,42 456,66 486,48 817,96 954,34 1 158,64 

Биоразградими 

отпадъци община 

Габрово 
281,40 431,34 454,66 485,14 817,96 938,16 

 

1 147,36 

Биоразградими 

отпадъци 
0,00 2,08 0,00 1,34 0,00 16,18 11,28 
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община Трявна 

1.3 За обезвреждане, 

чрез депониране в I-ви 

регионален участък 

(операция с код D 5-

специално проектирани 

депа) БО, негодни за  

рециклиране или 

оползотворяване(без 

предварително 

третиране), Регион 

Габрово 

3 115,28 3 781,88 4 080,31 5 283,22 6 790,36 9 597,25 

 

   

1 381,18 

Битови и сходни на тях 

отпадъци община 

Габрово 
2 849,00 2 932,86 3 008,65 4 259,00 5 724,52 8 273,05 

 

1 323,14 

Битови и сходни на тях 

отпадъци Трявна 
266,28 849,02 1 071,66 1 024,22 1 065,84 1 324,20 58,04 

1.4. Общо количество 

на приетите за 

временно съхранение  

отпадъци, с цел 

предаване за 

последващо 

рециклиране и/или 

оползотворяване 

Регион Габрово 

980,54 959,22 1 723,47 2 781,16 11 389,76 6 235,07 

 

 

5 350,52 

 

От община Габрово 980,54 959,22 1 723,47 2 781,16 11 389,76 6 229,15 5332,64 

От община Трявна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 17,88 

1.5. Разделно събрани и 

предадени отпадъци от 

домакиства – Регион 

Габрово 

 23,57 174,76 202,58 223,40 31,56 162,83 

2.За обезвреждане, чрез 

депониране в I-ви 

регионален участък 

производствени и 

смесени строителни 

отпадъци (операция с 

код D 5-специално 

проектирани депа) 

1 566,00 2 388,14 3 991,18 4 890,04 4 113,48 2 435,50 

 

3 762,90 

 

Депонирани смесени  

строителни и 

производствени 

отпадъци, община 

Габрово 

585,46 1 428,92 2 256,49 2 108,88 4 112,90 2 272,14 

  

3 293,96 
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Депонирани строителни 

и производствени 

отпадъци, община 

Трявна 

0,00 0,00 11,22 0,00 0,58 163,36 

 

 

468,94 

 

        

Забележка: Количествата посочени в колонa за 2015 година, са за периода от м. юни до м. 

декември, включително. 

 

1. Общо количество на отпадъците за 2021г. по общини, постъпили за третиране в 

инсталации, съоръжения и площадки.  

 

 Сепарираща инсталация;  

 Община Габорво – 14 766,91 тона 

 Община Трявна –   3 279,22 тона 

 

 Компостираща инсталация: 

 Община Габорво – 3 001,22 тона 

 Община Трявна –      11,28 тона 

 

 Клетка I за депониране на производствени и негодни за рециклиране или оползотворяване 

отпадъци:  

 Община Габрово – 15 020,46 тона 

 Община Трявна –   2 816,12 тона 

 

 Площадка за временно съхранение на отпадъци, до предаването им за рециклиране или 

оползотворчване: 

 Община Габрово –  5 490,99 тона 

 Община Трявна –      22,36 тона 

 

2. Споразумения за сътрудничество в областта на оползотворяване на отпадъци 

През отчетната година съгласно слючени споразумения за сътрудничество в областта на 

оползотворяване на отпадъци от текстил и облекла и дървесни отпадъци (следствие разкомплектоване 

на мебели) са предадени за рециклиране и оползотворяване отпадъци от:  

 текстил и облекло- 233,70 тона, в сравнение с 2020г. когато са били 165, 30 тона.; 

 дървесни отпадъци – 703,64 тона, в сравнение с 2020г., когато са предадени 283,88 тона. 

 

3. Мобилен събирателен пункт  

През 2021г., от мобилният събирателен пункт за разделно събрани отпадъци са се възползвали 

415 домакинства в град Габрово в сравнение с 2020г., когато са били 255. В таблица № 2 са 

посочени събраните количества отпадъци от домакинствата по година и вид на отпадъка. 

 

 

   

Таблица №2 
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4. Изпълнение на условия по КР № 157-Н1/2011г. 

През 2021г. В изпълнение на условията по КР, са извършени: 

1. Морфологичен анализ на отпадъците постъпващи в I-ви регионален участък на 

Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово от „БТ-Инженеринг“ ЕООД, съгласно Договор № 

694 –ОПРДНО-21 / 27.10.2021г. 

Извършен е анализ на 4 (четири) отпадъчни потока, които по код, средно количество на пробата 

и произход са както следва: 

 

Отпадъчен 

поток № 

Код и вид съобразно 

класификацията на 

отпадъците 

Среден диапазон 

на количеството 

на пробата преди 

квартуване 

Произход 

1 19 12 12 – други 

отпадъци от механично 

третиране 

2000 – 3000 кг. Изход от сепариращата инсталация с 

оператор „Мит и Ко“ ЕООД 

2 20 03 01 смесени битови 

отпадъци 

2000 – 4000 кг. Община Габрово – градска част (суха 

фракция) 

3 20 03 01 смесени битови 

отпадъци 

2000-4000 кг Община Габрово – градска част 

(мокра фракция) 

4 20 03 01 смесени битови 

отпадъци 

4000 – 5000 кг. Община Габрово - села 

 

Резултатите от морфологичния анализ на различните потоци отпадъци са представени в 

диаграмите по-долу и изразени в %.  

Вид на отпадъка 
Количество,кг 

2019г. 

Количество,кг 

2020г. 

Количество,кг 

2021г. 

Хартия и картон 940,00 2 170,84 3 715,01 

Пластмаса 260,00 271,45 421,48 

Текстил/облекла 180,00 67,09 108,38 

Батерии 40,00 22,00 84,61 

ИУЕЕО 8,00 255,44 648,41 

Метал 20,00 114,79 170,99 

Хранителни мазнини 45,00 9,50 46,94 

Опасни отпадъци (лекарства с изтекъл срок, 

лакове, бои, препарати и др.) 
14,00 28,27 28,64 

Стъкло/буркани, бутилки и др./  196,52 381,64 

Общо  1507,00 3 135,90 5 606,10 
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4.2 Пробонабиране и лабораторен анализ (мониторинг) на повърхностни води, подземни 

води, инфилтрат и отпадъчни води, почви от акредитирана лаборатория към ЕКО-КОНСУЛТ – 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Извършени са анализи на смесения поток отпадъчни води: производствени 

(води от измиване на съоръжения – сметовозни автомобили, контейнери, отпадъчни води от 

дезинфекционен трап, отпадъчни води от компостиращата инсталация), инфилтратни води от 

тялото на депото, битово-фекални от Административно-битовата сграда, дъждовни води от 

площите с настилка и експлоатационен път (след пречистване в ПСОВ), зауствани в десен приток 

на р. Янтра. Резултатите от анализите показват, че всички изследвани показатели са в норма и 

нямат превишение. 

За резултатите от извършените анализи са изготвени и изпратени протоколи в Басейнова дирекция 

Дунавски район, с център гр. Плевен. По контролираните показатели, няма превишаване на 

индививдуалните емисионни ограничения за водите; 

4.3 Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци (CH4; CO2; O2; H2S; H2 ). 

Извършен е анализ на смесения поток отпадъчни води и инфилтрат. Изготвени са протоколи от 

лабораторията към Регионално депо за неопасни отпадъци. 

4.4 Мониторинг на поведението (сляганията) на повърхността на тялото на депото. 

4.5 За изпълнение на условията и спазване на срокове по КР 157-Н1/2011, издадено на 

Община Габрово за обект Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за общините 

Габрово и Трявна, на 03 и 04 юни 2021г. е извършена проверка от РИОСВ Велико Търново. При 

проверката не са установени несъответствия. Пълният доклад от извършената проверка, може да 

видите тук: https://www.riosvt.org/compleksni/ 

4.6 За изпитване качеството на крайния продукт - компост, произведен на регионалното 

депо, през 2021г. за всяка партида поотделно на база сключен договор, са извършени анализи от 

лаборатория към ЕКО-КОНСУЛТ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД  Продуктът охарактеризиран като 

качествен, с показатели удовлетворяващи изискванията на Наредбата за третиране на 

биоотпадъците. 

През 2021г., количеството произведен компост е 250 тона. (за сравнение през 2020г.- 

238т.; 2019г. – 198т.;  2018г. -88,53 т.; 2017г., - 81,92 т.) 

 

 

III. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТ ПО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ - ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ – 

ГАБРОВО 

Таблица №3 
ДЕЙНОСТ Бр. Сума, лева Общо  

Брой планови проверки 4 990  
6 452 

Брой проверки по подадени сигнали и жалби 1 462  

Брой издадени КП с предписания 774  774 

Брой съставени актове 22  22 

Брой издадени наказателни постановления 19 16 700,00 
17 220,00 

Брой наложени санкции с фиш 13 520,00 

 
През 2021 година от инспекторите по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за 

неопасни отпадъци“ - Габрово са извършени общо 6 452 проверки, от които 110 проверки на 

територията на община Трявна. 

1. Извършени планови проверки през отчетния период - 4990 броя, включващи: 

 Контрол по управление на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни 

https://www.riosvt.org/compleksni/
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средства - 550 броя. От тях 158 броя излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

/включени са и тези по сигнал/, са доброволно преместени в частен имот или предадени в център за 

разкомплектоване. 

Останалите превозни средства са в процес на премахване, във връзка с поставените срокове по 

издадените предписания или в процедура по установяване на собствеността. За излезлите от 

употреба моторни превозни средства, които са под запор, до приключване на съдебните процедури, 

не може да се предприемат действия по премахването им; 

 Контрол по спазване на разпоредбите за управление на отпадъци от опаковки, 

контрол по изискванията за разделно събиране на биоотпадъци, както и контрол по почистване на 

териториите, пред и около търговските обекти, от сняг и лед - извършени са общо 469 броя 

проверки, от които 50 броя на територията на община Трявна; 

 Извършени са 140 броя проверки на юридически лица, чиято дейност е свързана с 

генериране на отпадък от производството, за правилно съхранение и регламентираното му 

предаване за последващо третиране; 

 Извършени са 141 проверки на многофамилни жилищни сгради и обекти, в които се 

извършват текущи ремонтни дейности. 

 Планови обходи в населените места на територията на община Габрово - 214 

проверки; 

 Замърсяване около контейнерите - 311 проверки, от които 3 броя на територията на 

град Трявна и 1 брой на територията на гр. Плачковци; 

 Проверки сметосъбиране и сметоизвозване - 734 проверки; 

 Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, като: строителни отпадъци, стъкло, 

текстил, авточасти и автомобилни гуми, битови отпадъци, отпадъци от опаковки, и други, проверки 

по нерегламентирани сметища, нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци - 379 

проверки, от които 367 локации /включени са и тези по сигнал/, са доброволно почистени от 

извършителите. При констатиране на нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, както 

и отпадъци от моторни превозни средства, установяването на извършителя е затруднено, освен при 

наличие на свидетел или снимков материал; 

 Проверки на уличните стълбове, включващи заснемане на местоположението и 

установяване на текущото им състояние - 1897 проверки;  

 Управление на дейностите с излезли от употреба гуми/проверки на местата за смяна 

на гуми - 30 проверки; 

 Горене на отпадъци - 9 проверки; 

 Замърсяване на въздуха - 13 проверки; 

 Замърсяване на пътната мрежа - 15 проверки; 

 Замърсяване на обществени места - 27 проверки; 

 

 Предпоставки за инциденти на обществени места - 3 проверки; 

 Инвентаризация на съдове за отпадъци - 12 проверки; 

Забележка: 1 брой проверка се равнява на една улица от първия до последният номер  

 Извършени обходи на територията на община Трявна - 17 броя; 

 Извършване на последващ контрол по издадени предписания на търговски обекти на 

територията на община Трявна - 29 броя проверки. 

 

2. По постъпили сигнали и жалби на граждани и институции на територията на община 

Габрово, са извършени общо 1462 проверки, от които: 

 За ИУМПС - 55 проверки; 

 Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, следствие ремонтни дейности - 262 

проверки; 
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 Нерегламентирано изхвърляне на производствени отпадъци - 20 проверки; 

 Замърсяване на реки - 5 проверки;   

 Проверки за сметосъбиране и сметоизвозване - 418 проверки; 

 Проверки в населените места на територията на община Габрово - 64 проверки; 

 Замърсяване около контейнерите - 279 проверки; 

 Горене на отпадъци - 9 броя проверки; 

 Замърсяване на пътни платна - 47 проверки; 

 Замърсяване на обществени места - 62 проверки; 

 Нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба 

автомобилни гуми и други, нерегламентирани сметища - 188 проверки; 

 Замърсяване на въздуха - 12 проверки; 

 Инвентаризация на съдове за отпадъци - 41 проверки.  

 

В рамките на осъществения контрол за изминалата 2021 година са издадени 774 бр. 

констативни протокола с предписания и 46 бр. уведомителни писма към граждани и институции. 

Съставени са 22 броя акта за установяване на административно нарушение по Закон за управление 

на отпадъците, Наредба за управление на общинските пътища, Наредба за управление на 

отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово, както 

следва: 

- 3 броя АУАН за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци; 

- 5 броя АУАН за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци; 

- 2 броя АУАН за замърсяване на пътната мрежа; 

- 8 броя АУАН за нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 

- 1 брой АУАН за нерегламентирано изхвърляне на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване; 

- 1 брой АУАН за нерегламентирано изхвърляне на смесен битов отпадък в специализиран 

съд за биоотпадък; 

- 1 брой АУАН за нерегламентирано изхвърляне на производствен отпадък. 

- 1 брой АУАН за нерегламентирано изхвърляне на стъкло; 

 

и 12 броя фиша за установено маловажно нарушение, а именно: 

- 1 брой фиш за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от излезли от употреба 

моторни превозни средства до съдовете за битов отпадък; 

- 1 брой фиш за изхвърляне на хранителен отпадък от тераса на жилищна сграда; 

- 2 броя фиша за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритен отпадък;  

- 1 брой фиш за нерегламентирано изхвърляне на смесен битов отпадък; 

- 1 брой фиш за нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 

- 1 брой фиш за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци; 

- 1 брой фиш за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от опаковки извън 

определените за целта съдове за разделно събиране на отпадъци; 

- 1 брой фиш за преместване на съд за битов отпадък от определеното му място; 

- 1 брой фиш за нерегламентирано изхвърляне на биоотпадък; 

- 1 брой фиш за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от опаковки; 

- 2 броя фиша за нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 
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Сравнителна информация 2020г. - 2021г. 

 

Видно от информацията в таблицата, извършените проверки от инспекторите по контрол 

управление на отпадъците, са се увеличили значително, спрямо предходната година. Това се дължи, 

както на натрупаният опит, така и на увеличаване броя на екоинспекторите. Основните функции на 

инспекторите са контрол по спазване разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците, 

поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово; Наредба за 

управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна; 

Наредба за управление на общинските пътища и Закон за управление на отпадъците. 

  

Издадени АУАН и Фиш и събрани приходи 

 

Година 

Брой 

съставени 

актове 

Брой издадени 

наказателни 

постановления 

Брой наложени 

санкции с фиш 

Обща 

стойност 

на 

наложени 

санкции 

Постъпили 

суми от 

санкции 

Брой Брой 
Сума в 

лв. 
Брой 

Сума в 

лв. 
Сума в лв. Сума в лв. 

2020 20 17 4 400,00 25 780,00 5 380,00 2 200,00 

2021 22 19 16 700,00 13 520,00 17 220,00 3 250,00 

 

  

 Един от приоритетите на инспекторите е ежедневен контрол за установяване и прекратяване 

на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, образуването на нерегламентирани сметища, както 

и нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Последващите действия при констатиране на горе 

споменатите нарушения са съставяне на констативни протоколи с предписания и АУАН.  

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда от 

осъществената контролна дейност: 

 

С решение на № 158/24.06.2021г. на Общински съвет - Габрово е взето решение за изменение 

и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално 

депо за неопасни отпадъци Габрово“ и увеличаване инспекторите по управление на отпадъците с 

два броя. От месец август 2021г. на терен са общо 6 /шест/ броя екоинспектори. 

Дейността по ежедневен обход и контрол на инспекторите по управление на отпадъците към 

ОП РДНО - Габрово, на териториите на общините Габрово и Трявна, допринася за не допускане на 

замърсявания или ако има констатирани такива, са предприети съответните действия за 

почистването им. Чрез превенция за изминалата година, са почистени 367 замърсени места от 

физически или юридически лица на територията на град Габрово и доброволно са премахнати 158 

броя излезли от употреба моторни превозни средства, изоставени на общински терен.  

За осигуряването на по-чиста и здравословна околна среда, намаляване количеството на 

депониран отпадък, увеличаване на количествата рециклируем и оползотворим отпадък, 

инспекторите провеждат информационни кампании на територията на град Габрово. Към края на 

Година 
Общ брой извършени 

проверки 

Общ брой издадени КП с 

предписания 

2020 2634 339 

2021 6452 774 
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2021 година, чрез раздаване на информационни материали за ползите от разделното събиране и 

изхвърляне на отпадъци и раздаването на компостери, са обхванати жителите на следните квартали:  

 кв. Недевци - раздаване на информационни материали; 

 кв. Ябълка - раздаване на информационни материали; 

 кв. Етъра - раздаване на информационни материали; 

 кв. Баждар - раздаване на информационни материали; 

 с. Чарково - раздаване на информационни материали; 

 кв. Младост - раздаване на информационни материали; 

 кв. Русевци - раздаване на информационни материали; 

 кв. Трендафил 1 - раздаване на информационни материали; 

 кв. Трендафил 2 - раздаване на информационни материали; 

 кв. Войново - раздаване на информационни материали и компостери за домашно 

производство на подобрител за почва; 

 кв. Голо бърдо - раздаване на информационни материали; 

 кв. Борово - раздаване на информационни материали; 

 кв. Тлъчници - раздаване на информационни материали; 

 кв. Болтата - раздаване на информационни материали; 

 кв. Лъката - раздаване на информационни материали; 

 

За следващият отчетен период ще се запази приоритета по превантивна дейност и контрол на 

физически и юридически лица за правилното изхвърляне на различните видове отпадъци, 

/рециклируем и биоразградим/ образувани от домакинствата и бизнеса, в организираната общинска 

система от разположени съдове за събиране на отпадъци, както и информирането на жителите за 

ползите от разделно събрани отпадъци и последствията от неправилното им управление.  

През 2021 година на база превантивна дейност и контрол, са сключени 918 броя договора за 

предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци образувани от домакинствата на 

територията на община Габрово. 

  

IV. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ – 

ГАБРОВО  ЗА 2021г. 

1. РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ 

Таблица №3 

  
§ 

план  

2021г. 

отчет към 

31.12.2021 

Трансфери / субсидии, вноски / между бюджети  нето                                       861 365,00 814 741,00 

Целеви трасфери в т.ч. 61-09 861 365,00 814 741,00 

община Габрово     741 141,00 

община Трявна       73 600,00 

Наименование на разходите       

заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови 

правоотношения 01-01 312 483,00 292 688,00 

други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 10 195,00 9 153,00 
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изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение 02-05 7 467,00 6 587,00 

Обещетения на персонал, с характер на възнаграждение 02-08 528,00 528,00 

други плащания и възнаграждения 02-09 2 200,00 2 038,00 

задължителни осигурителни вноски от работодател 05-00 63 205,00 59 063,00 

осигурителни вноски от работодател ДОО  05-51 39 778,00 36 876,00 

здравно-осигурителни вноски от работодател 05-60 15 430,00  14 679,00 

вноски за ДЗПО 05-80     7 991,00     7 508,00 

Издръжка 10-00 365 592,00 343 953,00 

храна 10-11 17 250,00 15 469, 00 

постелен инвентар и облекло 10-13    3 200,00 2 439,00 

материали, в т.ч. 10-15 61 330,00    59 961,00 

канцеларски  материали 10-15    5 656,00 

поддръжка сграден фонд 10-15  1 740,00 

почистващи препарати 10-15  1 307,00 

Н.Т.К. и баластра, габиони  10-15  2 534,00 

инвентар- обзавеждане 10-15  480,00 

материали свързани с  ПСОВ 10-15  25 559,00 

материали свързани със задължително сервизно обслужване 

на техника 10-15  16 985,00 

други материали свързани с дейността  10-15  5 700,00 

вода, горива и енергия 10-16  83 000,00 80 209,00 

разходи за външни услуги, в т.ч. 10-20 194 894,00         180 177,00 

разриване с булдозер 10-20   67 735,00 

работа с багер и извозване земни маси 10-20  32 484,00 

инсталация и абонамент ПП 10-20   1 002,00 

транспорт / служители / 10-20      8 271,00 

охрана 10-20      40 658,00 



ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” 

–  ГАБРОВО  

    15 

 

телекомуникационни услуги 10-20  523,00 

външни услуги свързани с обслужване на техниката 10-20      4 550,00 

поддръжка на система за видеонаблюдение 10-20     1 462,00 

абонаментно обслужване на генератор 10-20  696,00 

анализ на стабилизирана фракция и компост 10-20  682,00 

морфологичен анализ 10-20  6 000, 00 

мониторинг на води,почви и шум 10-20  8 786,00 

поддръжка на модулна пречистветелна станция за отпадни 

води 10-20  4 848,00 

дезинсекция и дезакаризация 10-20  1 920,00 

Работа с багер  10-20  16 897,00 

доставка на интернет услуга 10-20  240,00 

други външни услуги 10-20   4 234,00 

самоначислено ДДС 10-20     11 673,00 

командировки в страната 10-51 300,00 80,00 

разходи за застраховки 10-62 5 618,00       5 618,00 

Други разходи за СБКО 10-91   

други разходи некласифицирани в други параграфи 10-98 0,00 0,00 

Платени данъци,такси и административни санкции 19-00 518,00 512,00 

платени държавни данъци,такси,наказателни лихви 19-01 200,00 194,00 

платени общински данъци,такси,наказателни лихви 19-81 318,00 318,00 

Придобиване на дълготрайни материални активи 52-03 109 372,00 109 372,00 

придобиване на друго оборудване 52-03 2 300,00 2 300,00 

Придобиване на транспортни средства 52-04 107 072,00 107 072,00 

ВСИЧКО РАЗХОДИ :   

 

814 741 ,00 

депозити и средства по сметки нето   

  ВСИЧКО: 99-99 861 365,00 814 741, 00 
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V. РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2021Г. 

Таблица №4 

 

Видове приходи § 
Планирани 

приходи, лв 

Отчетени 

приходи,  

лв. 

Приходи от обработка на 

отпадъци, от които: 
36-19 180 000,00 265 672,06 

Обработка на отпадъци  28 560,00 42 153,44 

Обезпечения, чл.60 от ЗУО  5 069,40 7 482,24 

Отчисления, чл. 64 от ЗУО  146 370,00 216 036,38 

Приходи от продажба на 

компост 
24-04 8 000,00 13 950,40 

Приходи от продажба на 

дробен дървен материал 
24-04 - 7 431,60 

Приходи от глоби и санкции 

 

28-00 

 

2 500,00лв 17 220,00 

 

 

 

Изготвил: 

Инж. Даниела Димитрова 

 


