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Резюме: Реализирането на инвестиционният проект цели осигуряване на 

спазването на изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве 
и безопасност, чрез навременно събиране, временно съхранение и 
транспортиране на опаковъчни отпадъци, генерирани от населението в 
затворени жилищни комплекси. Проектното предложение е свързано с 
изграждането на система за разделно събиране и навременно транспортиране 
на отпадъци, която е изцяло съобразена със съвременните изисквания на 
европейското и национално законодателство в областта на околната среда и 
управлението на отпадъците. С функционалното стартиране на площадката 
за управление на отпадъци и нейното бъдещо развитие се цели постигането на 
стремежа за опазване на околната среда и човешко здраве, чрез намаляване на 
замърсяването на въздуха и избягване на образуване и натрупване на отпадъци, 
както и превръщането им в използваем ресурс. В настоящата статия се 
разглеждат етапите свързани с реализацията на проектното предложение, 
съответните икономически анализи и статистически проучвания, както и 
необходимите съпътстващи нормативни документи. 
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Фиг. 1 

 
І. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ – ОСНОВНА ЦЕЛ И ЕТАПИ, ЗАКОНО-
ДАТЕЛСТВО, ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 
СЪПЪТСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

1. Европейско законодателство: 
- Стратегия на Общността по управление на отпадъците (96)399, 

30.7.96; 
- Рамкова директива за отпадъците (Dir. 75/442/ЕИО); 
- Регламент за превозите на отпадъци (Reg. (EИО) 1013/2006); 

2. Национално законодателство: 
- Закон за опазване на околнатасреда (ЗООС); 
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
- община „Искър” - откриване на нови работни места, опазване на околната 
среда; 
- проектен екип - максимална печалба и възвръщаемост на инвестирания 
капитал; 
- персонал - високи работни заплати, сигурна заетост, добри условия на труд; 
- клиенти - ниски цени, високо качество на услугата; 
- строително-монтажни фирми -  висока стойност на проекта; 
- депа за оползотворяване на отпадъци и рециклиращи заводи – увеличаване 
обема на рециклираните отпадъци. 

МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Мисията на проекта се състои в опазване на човешкото здраве и 

безопасност, чрез целесъобразно събиране, временно съхранение и 
транспортиране на опаковъчни отпадъци (вид на отпадъците съгласно Наредба 
№ 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците: 20 01 01 хартия и картон, 

http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%20za%20opakovkite.doc�
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20 01 02 стъкло и 20 01 39 пластмаса), генерирани от жителите на  комплекс 
„Цариградски”. 

Основните цели, които фирмата си поставя с този проект са следните: 
- Да се изгради като надежден партньор на своите клиенти; 
- Да спечели бързо пазарен дял, да го запази и да се стреми към 

завоюването на нов; 
- Достигане на максимална печалба; 
- Да утвърди водещи позиции в областта на качеството и иновациите. 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА 

 
Легенда: 

1. архитектурен проект; 
2. съгласуване на проектното предложение; 
3. документи необходими за стартирането на строежа; 
4. закупуване на оборудването на площадката; 
5. доставка, монтаж и пробна експлоатация на оборудването; 
6. закупуване на товарни автомобили; 
7. изграждане на площадката по етапи; 
8. организиране на откриване; 
9. официално откриване и пускане на площадката в експлоатация; 
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АНАЛИЗ НА МАКРО И МИКРО СРЕДА 
1. Анализ на макросредата: 

Макро анализът представлява изследване на околната среда на фирмата, 
като за целта се планира нейното въздействие върху фирмата. Този анализ 
(PESTЕ) включва анализ на икономическата, политико-правната, социалната, 
технологична и екологична среда. 

В икономически аспект бизнес климатът в България може да бъде 
определен като подобряващ се през последната година, но несигурната 
икономическа среда продължава да създава трудности в дейността на фирмите и 
особено на микро фирмите. Общият показател на бизнес климата за месец март 
2012 г. се покачва с 2.3 пункта спрямо равнището си от февруари поради по-
благоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите. 
През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се 
покачва 9.2 пункта в сравнение с февруари поради изместването на оценките и 
очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-
лошо” към запазване на „същото” състояние. Имайки предвид колебливото 
поведение на показателя през последните две години трудно може да се каже, че 
това покачване е сигнал за подобрение на стопанската конюнктура в търговията, 
но по отношение на търсенето на услуги тенденцията е към подобрение. 
Повишаването на цените на горивата води до неконтролируем ръст на цените на 
стоки и услуги. 

В политико-правен аспект, на фона на сравнително благоприятната  
обстановката за бизнес в страната в последните години, европейското 
законодателство по отношение на опазване на околната среда е в сила и следва 
да бъде прилагано целесъобразно. Налице са и някои трусове, свързани с 
недоверието към управляващата политическа сила. В тази политическа 
обстановка често липсва консенсус и стабилност между и в средите на 
управляващите, както и в позициите им спрямо опозиционните политически 
сили. Въпреки това обаче, разпоредбите на европейското законодателство следва 
да се прилагат, независимо от управляващата политическа сила.  

В социален аспект по данни на Националния статистически институт 
средната работна заплата в България се е увеличила близо три пъти (186%) през 
последните десет години, като най-висок е бил ръстът в предкризисната 2008 
година. Доходите на хората обаче не са категорично повишени, тъй като през 
последните две години много предприятия намалиха или замразиха заплатите, 
други преминаха на половин работен ден. Официалната статистика показва, че 
средното възнаграждение в частния сектор се е увеличило, в резултат на 
икономическата криза. За тази тенденция анализаторите на пазара на труда 
смятат, че ръстът се дължи на технически, а не на реален скок в доходите. Като 
обяснение на този факт може да се даде съкращаването на нискоквалифицира-
ните кадри с ниски заплати, което автоматично води до вдигането на средния 
размер на възнагражденията. Достига се до извода, че въпреки ръста на средната 
роботна заплата, стандартът на живот в България не се е повишил, което се 
потвърждава от данните на НСИ за домакинските бюджети, според които през 
последните две години семействата постоянно свиват разходите си, за да 
компенсират намаляващите си доходи, от които почти половината са от заплати. 
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Със сигурност идеята за разделно събиране на отпадъци (срещу заплащане) не е 
достигнала напълно до съзнанието на обикновените хора. Предвид изложеното и 
невъзможността на населението да отделя средства за скъпи услуги, фирма 
“GDN2K” ООД е съобразила своята ценова политика с обстановката в страната и 
предоставя на своите клиенти своята иновативна услуга срещу символична 
такса. 

От технологична гледна точка фирмата очаква благоприятни възможнос-
ти, тъй като предвиденото оборудване за реализацията на предлаганата услуга не 
изисква голяма инвестиция и е с дълъг предвиден срок на експлоатация. 

В екологичен аспект фирмата залага на изпълнението на заложените още 
в мисията приоритети за опазване на човешкото здраве и околна среда, като за 
целта се сформира бързоразрастваща се група от потребители обединена от 
идеята за стремеж към избягване образуването на отпадъци и използването им 
като ресурс.  

2. Анализ на микросредата: 
При анализирането на микросредата най-често се оценяват факторите: 

- конкурентни позиции на фирмата – тъй като фирма “GDN2K” ООД 
е новооткрита и предлага иновативна услуга на пазара, която не е инициирана от 
други фирми към момента, следователно няма и конкуренти; 

- настоящи и бъдещи потребители – при анализа на този фактор 
фирма “GDN2K” ООД стига до извода, че за бъдещото си развитие ще 
предприеме действия към завоюване на нови клиенти, като същевременно се 
стреми към предоставянето на качествена услуга  на съществуващите си 
потребители; 

- работна сила – тъй като фирма “GDN2K” ООД е обърнала 
изключително внимание в планирането на необходимата работна сила и подбора 
на персонал и като се има предвид, че ръководните длъжности ще бъдат заети от 
съдружниците, може да се твърди, че тя ще стартира с необходимия обем от 
квалифицирани, отговорни и мотивирани служители. 
 
SWOT АНАЛИЗ 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА  
1. Терен за строеж:  
 в актива на фирмата и в близост до комплекс „Цариградски” ; 
 в извън жилищна зона (отговаря на изискванията на Наредба 7 за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци);  
 не попада в границите на защитени територии и зони (по смисъла на 

Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие).  
2. Архитектурен проект: 

Архитектурният проект на площадката включва обща площ от 2 000 м2, от 
която 80 % е предназначена за използваема площ (предвид коефициента на 
използваемост на територията на площадката за събиране, временно съхраняване 
и предварително третиране, съгласно Приложение 2 на Наредба № 7) за 
съхранение на отпадъците и изискуемите административни и обслужващи 
сгради за работещите на територията на площадката. Съобразно изискванията на 
европейското законодателство и министерството на околната среда и водите 
останалите 20 % са предвидени за ландшафт. 

В архитектурния проект е заложена за изпълнение и геоложката основа, 
която представлява геоложка бариера срещу проникване и разпространение на 
замърсявания от отпадъчното тяло. В случая за съхранение на неопасни 
отпадъци дебелината на геоложката основа е в границите на най-малко 1 метър. 
Тя е хомогенна, от слабо напукани скали в твърда консистенция и притежава 
необходимата носеща способност и устойчивост при натоварване, което 
позволява полаганата настилка да бъде в диапазона на 5-10 см. 

Предвидени са следните функционални зони, които ще бъдат част от 
площадката за управление на отпадъците (фиг. 2):  

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и 
автоматична везна;  

- складова зона;  
- място за престой на товарните автомобили (паркинг); 
- обслужваща (административно-битова) зона. 
На площадката няма да се допуска смесването на отпадъците предвидени 

за съхранение, като е предвидено осигуряване на разделното им складиране. 
Подробният устройствен план на площадката за съхранение на отпадъци е 

съобразен с необходимите условия за организация на дейностите по събиране, 
съхранение и предварително третиране преди депониране. Дейностите са 
свързани с  опазването на околната среда и с осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, на пожарна безопасност, за физическа защита 
(охрана) на територията и за икономично използване на земята. Предвидени са и 
необходимите обозначителни табели за предназначението на площадката, 
работното й време и фирмата експлоатираща площадката. 
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Фиг. 2 

3. Съгласуване на проектното предложение: 
Проектното предложение е съгласувано със Столична община, район 

„Искър” и съответните експлаоатационни дружества (ВИК, ЧЕЗ, VIVACOM, 
ПАБ, КАТ, РИОСВ) за издаване на необходимите становища и разрешителни: 

- Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуващ питеен 
водопровод, който е елемент от водопроводната мрежа на гр. София; 

- Електроснабдяването ще се осъществява в съответствие с предварително 
сключен договор с Електроразпределение – гр. София; 

- Предвидено е и свързването към далекосъобщителна мрежа на VIVACOM 
и използването на предоставяните услуги, тъй като мястото за строежа не 
разполага с телефонно захранване; 

- Проектното предложение за строежа разполага с оценка на 
противопожарната осигуреност на строежа; 

- Транспортният достъп до площадката за управление на отпадъци ще се 
осъществява по съществуваща улица, с която имота граничи (ул. 
Околовръстен път), като за целта са предприети необходимите мерки по 
съгласуването на достъпа с КАТ, тъй като мястото за строежа ще бъде 
свързано с комуникационната пътна мрежа; 

- За проектното предложение е издаден доклад-оценка от Министерството 
на околната среда и водите за въздействието върху околната среда, на база 
на който след предоставянето му РИОСВ е издадено съответното 
положително решение, отнасящо се до изключването на отрицателно 
въздействие върху околната среда и водите; 

- С експлоатационните дружества са сключени изискуемите договори за 
присъединяване. 
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4. Необходими документи за изграждане на площадка за 
управление на отпадъци: 

 
 

5. Разрешение за строеж: 
На база необходимите договори и разрешителни от институциите, 

съобразно националното законодателство (ЗУТ и Поднормативни актове по 
устройство на територията) фирма “GDN2K” ООД е получила разрешение за 
строеж. 
 

6. Изграждане на площадка: 
 Избор на изпълнител за строеж: след проведена обществена поръчка, 

съобразно изискванията на ЗОП за предложена оптимална цена и 
качество от фирмите подали документите си в обявения 
законоустановен срок, строително-монтажните работи са възложени на 
фирма ЕТ "Костадин Костадинов”. С фирмата е сключен договор на 
база твърда цена и съгласно него в цената на строително-монтажните 
работи е включен и разходът за труд на работниците осъществяващи 
строежа. 

 Изграждане на площадката по етапи и закупуване на 
необходимото оборудване: 

Оборудване: 
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Товарни автомобили: 

 
 
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА 

Класификацията на рисковете е следната:  
 Риск в интервала от (0 ÷ 5)% е малък.  
 Риск в интервала от (5 ÷ 15)% е умерен.  
 Приемлив риск е границите от (15 ÷ 25)%.  
 Риск в интервала от (25 ÷ 30)% е крайния възможен риск, който може 

да бъде допустим.  
 Риск, по-голям от 30% се счита за недопустим.  
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Съгласно представената оценка на предвидените рискове, тяхното ниво е 
1,8, като стойността попада в границите на нисък риск за проекта „Изграждане 
на площадка за управление на отпадъци”. 
 
ІІ. БИЗНЕС ПЛАН ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ – МИСИЯ И ЦЕЛИ, ОПИСА-
НИЕ НА УСЛУГАТА И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА 

Разделното събиране на отпадъци е признак на добро възпитание, висока 
хигиена и лична култура и силно чувство на отговорност към света, в който 
живеем.  

„Промяната е в нашите ръце и това е един от начините да се почувстваме 
истински значими!!!”. 

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ 
Мисията на фирма „GDN2K” ООД в настоящия бизнес план се състои в 

разпространяването на предлаганата иновативна и качествена услуга срещу 
сравнително ниска такса, която бързо да привлече голям кръг от потребители, 
обединени от идеята за един организиран начин на екологосъобразен живот, за 
постигането на който опаковъчните отпадъци на домакинствата се събират 
разделно и предават за оползотворяване, в условия на лоялна конкуренция. 

Постигането на поставените в бизнес плана редица краткосрочни и 
дългосрочни цели, неминуемо ще доведе до разпространяването на идеята за 
организирано разделно събиране на опаковъчните отпадъци и достигането на 
идеята до съзнанието на обществото.  

Като краткосрочни цели са поставени: 
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• изграждането на ефективна система за разделно събиране на опаковки, 
чрез налагане на трицветен модел; 

• запазването на пазарният дял и завоюването на нов; 
• изграждането на фирмата като надежден партньор на своите клиенти; 
• утвърждаване на водещи позиции в областта на качеството и 

иновациите; 
Като дългосрочни цели са поставени: 
• стремеж към постоянно оптимизиране на процесите, свързани с 

предоставянето на услугата; 
• поддържането на добър имидж и организация на работа; 
• стремеж към привличане на нови потенциални клиенти; 
• разширяване обхвата на предлаганата услуга. 
Визията на фирма „GDN2K” ООД се състои в следното: „Отговорността 

на дружеството за предоставяне на качествена и достъпна услуга в името на 
опазване на околната среда и вашето здраве е наша, и толкова голяма, че можем 
да растем в нея заедно”. 
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА 

Услугата, която фирмата предлага, е иновативна и се базира на 
целесъобразното събиране на опаковъчните отпадъци от жилищни коплекси, 
тяхното транспортиране, временно съхранение и предоставянето им на 
рециклиращи заводи. Едно от основните преимущества на предлаганата услуга 
е, че не изисква отделянето на много време от потребителите й, тъй като 
събирането ще се извършва пропорционално на генерираните отпадъци от 
домакинствата, а съдовете за събирането ще се намират в изключителна близост 
до входната врата на ползвателите. Друго преимущество е създадената система 
за онлайн заявки (намираща се на сайта на фирмата), която при натрупване на 
отпадъци в количество и срок различно от договореното, навременно ще 
информира фирмата за създаване на организация по събирането им. 
Извършването на събирането ще се осъществява в предварително договорен 
срок от адреса на потребителя на услугата, като за целта консуматорите ще 
заплащат такса за обслужването в размер на 15 лева. Организацията по 
събирането и транспортирането на опаковките от хартия, пластмаса и стъкло е 
отговорност на фирмата и се изпълнява от мотивираните работници на 
„GDN2K” ООД. Съхраняваните опаковки ще се транспортират периодично до 
рециклиращ завод, като за предоставеното количество фирмата ще генерира 
определен размер приход. Фирмата планира разширяването на обхвата от 
класове неопасни отпадъци, с което да улесни потребителите, като намери 
решение за организация на управлението и използването им като ресурс. 

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА 
По данни на Националният статистически институт количеството на 

генерираните отпадъци от опаковки за страната в периода 2009-2011* г. 
(*прогнозни данни) е с различно изменение (фиг. 3), в частност увеличение или 
намаление, в зависимост от класа на опаковъчния отпадък. За пластмасовите 
опаковки се наблюдава намаление, при хартия и картон чувствително 
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увеличение, а при стъклените опаковки тенденцията е отново към намаляване на 
генерираните отпадъци. 

Увеличението на генерираните отпадъци от хартия и картон се дължи 
преди всичко на разрастващото се население, постоянно живеещо или 
приходящо, в гр. София, което в последните години по данни на НСИ за 
изследвания период се е увеличило от 1 192 296 през 2009 г.  до 1 201 448 през 
2010 г., а по прогнозни данни през 2015 г. се очаква населението на столицата да 
достигне до 1 439 472. Намаляването на генерираните отпадъци от пластмасови 
и стъклени опаковки може да бъде обяснено с намалената покупателна 
способност на населението, породена от отражението на световната 
икономическа криза върху страната ни. Отражението на кризата започна да се 
усеща през четвъртото тримесечие на 2008 г., когато реалния растеж на БВП се 
забавя и страната ни регистрира първия си отрицателен растеж в началото на 
2009 г. от -4,5% спрямо предходната, като общо за 2009 г. възлиза на -5,5%. В 
резултат на това през 2009 г. и 2010 г. динамиката на цените е повлияна 
значително от намаленото вътрешно търсене, повлияно от забавянето в 
динамиката на работните заплати и ограниченият кредитен ресурс.  

От така генерираните отпадъци от опаковки на територията на гр. София 
не е рециклирано цялото количество (фиг. 4), което налага създаването на 
система за управление на отпадъците, която да доведе до оптимална организация 
и информираност на населението, свързана с разделното събиране и 
използването на опаковъчните отпадъци като ресурс. 

Съотношението на генерираните от населението на гр. София за 2011* г. и 
рециклирани отпадъци от опаковки и частта на нерециклираните отпадъци по 
класове може да бъде видяно в следните фигури: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3       Фиг. 4 

Клас 20 01 39 – пластмаса     Клас 20 01 01 – хартия и картон   
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5а       Фиг.5б 
 

рециклирани отпадъци от опаковки в хил. тона

0
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150000

Пластмаси
Хартия и картон 
Стъкло

Пластмаси 28596 65285 23537

Хартия и картон 33553 113543 32735

Стъкло 44383 115968 35879

2009 2010 2011

генерирани отпадъци от опаковки в хил. тона 

0

50000

100000

150000

200000

Пластмаси
Хартия и картон 
Стъкло

Пластмаси 95457 81978 77682

Хартия и картон 97015 138716 149548

Стъкло 76038 63962 52984

2009 2010 2011
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Клас 20 01 02 – стъкло 
     
 
 
 
 
 

Фиг. 5в   

От фигурите ясно се вижда, че частта на рециклираните отпадъци от 
опаковки е по-голяма от тази на нерециклираните, която съответства на 
стойности от порядъка на над 80 хил. тона за трите класа отпадъци от опаковки. 
Това от своя страна неминуемо навежда на мисълта, че се налага идеята за 
разделното събиране и организация на дейностите по управление на отпадъците, 
да бъде възприета от населението и реализирана, с оглед доближаването на 
възможно най-високо количество рециклирани опаковки. 
КЛИЕНТИ 

• Жилищен комплекс „Цариградски” - 1 223 апартамента, със средно 
пребиваващо население от 3 669 души; 

• Жилищен комплекс „Фиоре” - 400 апартамента, със средно 
пребиваващо население от 1 300 души; 

• Жилищни комплекси „Манастирски ливади” и „Верту Резидънс” - 
1 900 апартамента, със средно пребиваващо население от 5 700 
души; 

За изготвянето на прогнозния модел за генерираните отпадъци по вид се 
имат предвид данните от Таблица 1 (прогнози на генерирани отпадъци от 
опаковки спрямо брой жители на столична община) и следните допускания: 

- осреднени стойности на морфологичния състав на отпадъците за страната; 
- осреднени прогнозни данни за количествата генерирани опаковки по вид, 

в зависимост от броя на населението; 
- за генерирани отпадъци от пластмасови опаковки– 33 % от общо 

генерираните отпадъци от опаковки; 
- за генерираните отпадъци от хартиени и картонени опаковки – 37 % от 

общо генерираните отпадъци от опаковки; 
- за генерирани отпадъци от стъклени опаковки – 30 % от общо 

генерираните отпадъци от опаковки. 
Таблица 1 
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1300
282038

23503
пластмаса 93073

хартия и картон 104354
стъкло 84611

пластмаса 7756
хартия и картон 8696

стъкло 7051
пластмаса 71,59

хартия и картон 80,27

стъкло 65,09
пластмаса 5,97

хартия и картон 6,69

стъкло 5,42
2400

520686
43391

пластмаса 171826
хартия и картон 192654

стъкло 156206
пластмаса 14319

хартия и картон 16054
стъкло 13017

пластмаса 71,59
хартия и картон 80,27

стъкло 65,09
пластмаса 5,97

хартия и картон 6,69
стъкло 5,42

3300
715994

59662
пластмаса 236278

хартия и картон 264918
стъкло 214798

пластмаса 19690
хартия и картон 22076

стъкло 17900
пластмаса 71,60

хартия и картон 80,28
стъкло 65,09

пластмаса 5,97
хартия и картон 6,69

стъкло 5,42

клас опаковъчен 
отпадък падащ се на 

един жител от комплекс 
"Верту Резидънс"

на годишна база*

на месечна база*

общо генерирани отпадъци от опаковки за комплекс "Верту Резидънс" за година
общо генерирани отпадъци от опаковки за комплекс "Верту Резидънс" за месец

клас опаковъчен 
отпадък общо за 

жителите на комплекс 
"Верту Резидънс"

на годишна база*

на месечна база*

клас опаковъчен 
отпадък падащ се на 

един жител от комплекс 
"Манастирски ливади"

на годишна база*

на месечна база*

жители на комплекс "Верту Резидънс"

общо генерирани отпадъци от опаковки за комплекс "Манастирски ливади" за месец

клас опаковъчен 
отпадък общо за 

жителите на комплекс 
"Манастирски ливади"

на годишна база*

на месечна база*

на годишна база*

на месечна база*

жители на комплекс "Манастирски ливади"
общо генерирани отпадъци от опаковки за комплекс "Манастирски ливади" за година

жители на комплекс "Фиоре"
общо генерирани отпадъци от опаковки за комплекс "Фиоре" за година
общо генерирани отпадъци от опаковки за комплекс "Фиоре" за месец

клас опаковъчен 
отпадък общо за 

жителите на комплекс 
"Фиоре"

на годишна база*

на месечна база*

клас опаковъчен 
отпадък падащ се на 

един жител от комплекс 
"Фиоре"

* по данни на последно преброяване на населението 2011 г. 
На база посочените статистическите данни, допускания и извършеното 

проучване, направените изчисления за прогнозните количества генерирани 
отпадъци от опаковки на населението от жилищните комплекси „Цариградски”, 
„Фиоре”, „Манастирски ливади” и „Верту Резидънс” са показани в следващата 
таблица: 
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* посочените данни са за кг. 
КОНКУРЕНТИ 

Повечето фирми, установили се на пазара за събиране и транспортиране 
на опаковъчни отпадъци, работят съвместно със съответните общини. Те 
разполагат контейнерите за разделно събиране в близост до тези за битови 
отпадъци, което автоматично ги отдалечава от потребителите, а това от своя 
страна ги затруднява в разделното събиране. За осъществяването на такова 
мероприятие при така поставените условия, потребителите трябва да отделят 
повече време и пространство в дома си, което обикновено за тях се превръща в 
неудобство. Фирми организиращи разделното събиране в районите на гр. София 
на база двуконтейнерен или триконтейнерен модел са: 

- ЕКО ПАК, обслужваща районите Красно село, Оборище, Триадица и 
Средец; 

- ЕКОБУЛПАК, обслужваща районите Люлин и Младост; 
- РЕПАК, обслужваща Студентски град и Панчарево; 
- БУЛЕКОПАК, обслужваща район Нови Искър. 

След направеното проучване на фирмите обслужващи разделното 
управление на отпадъците в гр. София ясно се вижда, че фирмите използват 
системата за поставяне на контейнерите в отдалеченост от своите потребители. 
Също така се забелязва, че остават райони и затворени жилищни комплекси, 
които не попадат в обслужваните от горепсочените фирми пространства.  

Част от фирмите вече са преустановили дейностите по разделното 
събиране, което е резултат от неефективното използване на контейнерите, в 
които се изхвърлят и битови отпадъци, което е породено от местоположението 
им и липсата на контрол. 

Затова фирма „GDN2K” ООД съсредоточава своето внимание в 
потенциалната група на затворените жилищни комплекси, тъй като за тяхното 
организиране в разделно събиране не участват конкурентни фирми. Целта на 
екипа на фирмата е да привлече възможно най-голям брой привърженици на 
идеята за организирано събиране на отпадъци от опаковки. За целта в услугата, 
която предлага фирмата е включено разполагане на контейнери до входа на 
всяко жилище и събиране на отпадъците от „вратата на клиента”. Усилието 
вложено от потребителя е сортиране на генерираните отпадъци в 
предназначените за вида отпадък контейнери, които се предоставят 
безвъзмездно от фирмата извършваща управлението на отпадъците. 
ПРОГНОЗНА РАЗХОДНА И ПРИХОДНА ЧАСТ 

1. РАЗХОДИ 
• Реклама – предвидените средства са в размер на 10% от брутната 

печалба: 
• Разходи за заплати и осигуровки – предвидените средства са 

съобразени с националното законодателство и необходимият персонал 
за обслужване на административната дейност и организацията на 
дейностите по събиране, товаро-разтоварване и транспортиране: 
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% Управител
Мениджър 
транспорт

Мениджър 
хале

Технически 
сътрудник

Шофьори Работници Общо

1 100,00 лв   1 000,00 лв   1 000,00 лв   500,00 лв            700,00 лв           600,00 лв           
Стаж 0,6 5 5 10 10 5 5

33,00 лв        30,00 лв        60,00 лв        30,00 лв              21,00 лв             18,00 лв             192,00 лв                        

1 133,00 лв  1 030,00 лв  1 060,00 лв  530,00 лв           721,00 лв           618,00 лв           5 092,00 лв                    

1 1 1 1 6 12 22
1 133,00 лв  1 030,00 лв  1 060,00 лв  530,00           4 326,00       7 416,00       15 495,00 лв                  

Общо осигуровки по фондове за един служител: 17,8 201,67 лв      183,34 лв      188,68 лв      94,34 лв              128,34 лв           110,00 лв           906,38 лв                        
фонд "Пенсии" 7,1 80,44 лв        73,13 лв        75,26 лв        37,63 лв              51,19 лв             43,88 лв             361,53 лв                        
фонд "Общо заболяване и майчинство" 2,1 23,79 лв        21,63 лв        22,26 лв        11,13 лв              15,14 лв             12,98 лв             106,93 лв                        
фонд "Безработица" 0,6 6,80 лв          6,18 лв          6,36 лв          3,18 лв                4,33 лв               3,71 лв               30,55 лв                          
фонд "Допълнитeлно задължително пенсионно 
осигуряване" в УПФ

2,8 31,72 лв        28,84 лв        29,68 лв        14,84 лв              20,19 лв             17,30 лв             
142,58 лв                        

фонд "Трудова злополука и професионална болест" 0,4 4,53 лв          4,12 лв          4,24 лв          2,12 лв                2,88 лв               2,47 лв               20,37 лв                          
фонд "Здравно осигуряване" 4,8 54,38 лв        49,44 лв        50,88 лв        25,44 лв              34,61 лв             29,66 лв             244,42 лв                        
Общо осигуровки по фондове за брой персонал: 201,67 лв      183,34 лв      188,68 лв      94,34 лв              770,028 1320,048 2 758,11 лв                    

18 253,11         
219 037,32       

Разходи за заплати и осигуровки на персонала (първа година)

Общо разходи за персонал (заплати и осигуровки):

Общо разходи за персонал на годишна база:

Длъжност

брой персонал
Общо заплати за брой персонал:

Осигуровки

Основна заплата

Доплащане за стаж
Брутна сума за един служител:

% Управител
Мениджър 
транспорт

Мениджър 
хале

Технически 
сътрудник

Шофьори Работници Общо

1 100,00 лв   1 000,00 лв   1 000,00 лв   500,00 лв            700,00 лв           600,00 лв           
Стаж 0,6 6 6 11 11 5 5

39,60 лв        36,00 лв        66,00 лв        33,00 лв              21,00 лв             18,00 лв             213,60 лв                        

1 139,60 лв  1 036,00 лв  1 066,00 лв  533,00 лв           721,00 лв           618,00 лв           5 113,60 лв                    

1 1 1 1 8 16 28
1 139,60 лв  1 036,00 лв  1 066,00 лв  533,00           5 768,00       9 888,00       19 430,60 лв                  

Общо осигуровки по фондове за един служител: 17,8 202,85 лв      184,41 лв      189,75 лв      94,87 лв              128,34 лв           110,00 лв           910,22 лв                        
фонд "Пенсии" 7,1 80,91 лв        73,56 лв        75,69 лв        37,84 лв              51,19 лв             43,88 лв             363,07 лв                        
фонд "Общо заболяване и майчинство" 2,1 23,93 лв        21,76 лв        22,39 лв        11,19 лв              15,14 лв             12,98 лв             107,39 лв                        
фонд "Безработица" 0,6 6,84 лв          6,22 лв          6,40 лв          3,20 лв                4,33 лв               3,71 лв               30,68 лв                          
фонд "Допълнитeлно задължително пенсионно 
осигуряване" в УПФ

2,8 31,91 лв        29,01 лв        29,85 лв        14,92 лв              20,19 лв             17,30 лв             
143,18 лв                        

фонд "Трудова злополука и професионална болест" 0,4 4,56 лв          4,14 лв          4,26 лв          2,13 лв                2,88 лв               2,47 лв               20,45 лв                          
фонд "Здравно осигуряване" 4,8 54,70 лв        49,73 лв        51,17 лв        25,58 лв              34,61 лв             29,66 лв             245,45 лв                        
Общо осигуровки по фондове за брой персонал: 202,85 лв      184,41 лв      189,75 лв      94,87 лв              1026,704 1760,064 3 458,65 лв                    

22 889,25         
274 670,96       

Общо разходи за персонал (заплати и осигуровки):

Общо разходи за персонал на годишна база:

Длъжност

брой персонал
Общо заплати за брой персонал:

Осигуровки

Основна заплата

Доплащане за стаж
Брутна сума за един служител:

Разходи за заплати и осигуровки на персонала (втора година)

% Управител
Мениджър 
транспорт

Мениджър 
хале

Технически 
сътрудник

Шофьори Работници Общо

1 100,00 лв   1 000,00 лв   1 000,00 лв   500,00 лв            700,00 лв           600,00 лв           
Стаж 0,6 7 7 12 12 5 5

46,20 лв        42,00 лв        72,00 лв        36,00 лв              21,00 лв             18,00 лв             235,20 лв                        

1 146,20 лв  1 042,00 лв  1 072,00 лв  536,00 лв           721,00 лв           618,00 лв           5 135,20 лв                    

1 1 1 1 16 32 52
1 146,20 лв  1 042,00 лв  1 072,00 лв  536,00           11 536,00     19 776,00     35 108,20 лв                  

Общо осигуровки по фондове за един служител: 17,8 204,02 лв      185,48 лв      190,82 лв      95,41 лв              128,34 лв           110,00 лв           914,07 лв                        
фонд "Пенсии" 7,1 81,38 лв        73,98 лв        76,11 лв        38,06 лв              51,19 лв             43,88 лв             364,60 лв                        
фонд "Общо заболяване и майчинство" 2,1 24,07 лв        21,88 лв        22,51 лв        11,26 лв              15,14 лв             12,98 лв             107,84 лв                        
фонд "Безработица" 0,6 6,88 лв          6,25 лв          6,43 лв          3,22 лв                4,33 лв               3,71 лв               30,81 лв                          
фонд "Допълнитeлно задължително пенсионно 
осигуряване" в УПФ

2,8 32,09 лв        29,18 лв        30,02 лв        15,01 лв              20,19 лв             17,30 лв             
143,79 лв                        

фонд "Трудова злополука и професионална болест" 0,4 4,58 лв          4,17 лв          4,29 лв          2,14 лв                2,88 лв               2,47 лв               20,54 лв                          
фонд "Здравно осигуряване" 4,8 55,02 лв        50,02 лв        51,46 лв        25,73 лв              34,61 лв             29,66 лв             246,49 лв                        
Общо осигуровки по фондове за брой персонал: 204,02 лв      185,48 лв      190,82 лв      95,41 лв              2053,408 3520,128 6 249,26 лв                    

41 357,46         
496 289,52       

Общо разходи за персонал (заплати и осигуровки):

Общо разходи за персонал на годишна база:

Длъжност

брой персонал
Общо заплати за брой персонал:

Осигуровки

Основна заплата

Доплащане за стаж
Брутна сума за един служител:

Разходи за заплати и осигуровки на персонала (трета година)

период % от печалбата печалба
сума за 

реклама
първа 

година 10 80403,84 8040,384
втора 

година 10 109641,6 10964,16
трета 

година 10 248521 24852,096

Разходи за реклама

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Разходи за осигуряване на транспортния процес - Направените 
изчисления за осигуряване на транспортния процес са направени на 
базата на прогнозни данни по следните пера: 
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Амортизационни отчисления за един товарен 
автомобил- 550 000 км. километри

за една година 
автомобилът 

изминава срок за използване 

Амортизация за един 
автомобил по линеен 

метод/месечно бр. автомобили

общо амортизация за 
брой 

автомобили/месечно

общо 
амортизация за 

брой 
автомобили/годи

шно
първа година 550 000 9240 59,52 33,85 3 101,55 1218,6
втора година 550 000 9240 59,52 33,85 4 135,4 1624,8
трета година 550 000 9240 59,52 33,85 8 270,8 3249,6

комплекс 
"Цариградски"

комплекс 
"Фиоре"

комплекс 
"Манастирски 
ливади"

комплекс 
"Верту 
Рзидънс"

ед. цена на 
контейнер

Общо разход 
за комплекс

първа година 3669 2,67 9796,23
втора година 1200 2,67 3204
трета година 2400 3300 2,67 15219

брой апартаменти по комплекси

разход за контейнери по 
триконтейнерна система за 

разделно събиранеРазходи за 
контейнри

първа 
година

втора 
година

трета 
година

Брой бусове 3 4 8
км дневно 35 35 35
Гориво/Дизел 2,68 2,68 2,68
Работни дни/месец 22 22 22
Месеци 12 12 12
Км месечно 770 770 770  

• Разходи за закупуване на товарни автомобили: 

 
• Разходи за амортизации: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Разходи за закупуване на контейнери за разделно събиране на 
отпадъците: 

 
 
 
 
 
 
 

Вид разход

Разходи на 
годишна база 

за един 
автомобил

първа 
година

втора 
година

трета 
година

Застраховка Гражданска 
отговорност, лв.

350
1050.12 1400.16 2800.32

Застраховка Пълно Каско, лв. 1753 5258.88 7011.84 14023.68
Данък МПС 386.4 1159.2 1545.6 3091.2
Гуми - 165 лв.  (летни или зимни) 660 1980 2640 5280

0 0 0
Гориво 8,9/100 6611.76 8815.68 17631.36
Моторно масло - смяна през 30000 
км 7 литра масло, маслен филтър и 
труд 280 лв. 857.14 258.84 345.12 690.24
Трансмисионно масло - смяна през 
120000 км на цена 52 лв 155.84 11.88 15.84 31.68
Изхабяване на гуми до 70000 км 90.91 261.36 348.48 696.96
Въздушен филтър на 2,5 месеца 15 216 288 576
Антифриз 1 път годишно 8 литра 4 96.12 128.16 256.32
Технически преглед 2 пъти 27 162 216 432
Общо разходи за година: 4299.29 17066.16 22754.88 45509.76



BG-3.38 

Задължителни такси:
първа 

година
втора 

година
трета 

година
Запазване на име Търговски регистър – Агенция по вписванията 50 лв.
+ 5 лв. Банкова такса; 55 55 55

Нотариална заверка “спесимен” 6 лв.; 6 6 6
Удостоверение капитал 25 лв.; 25 25 25
Удостоверение от Търговски регистър – Агенция по вписванията - 7
лв. + 5 лв. Банкова такса; 13 13 13

такса за събиране, транспортиране и/или временно съхраняване на
отпадъци 300 300 300

издаване на лиценз държавна такса 117 117 117
Общо по години: 516 516 516

Общо: 1548

Други разходи първа година втора година трета година
наем офис/месец 400 400 400
режийни офис/месец 200 200 200
счетоводна къща/месец 250 250 250
Общо за година 10200 10200 10200

вид дейност

първа 
година

втора година трета година

раб. време [h] 8 8 8

време за събиране за 
1 ден [h]

7 7 7

време за събиране за 
1 ден [min]

420 420 420

време за събиране от 
1 апартамент [min]

5 5 5

брой апартаменти 
дневно

84 84 84

брой апартаменти 
седмично

420 420 420

брой апартаменти 
месечно от 1 бус

1764 1848 1848

Необходим брой 
товарни бусове 2,77 3,51 7,63
Брой апартаменти в 
"Цариградски"

1223 1623 3523

Месечно обслужване 
[пъти]

4 4 4

Брой обслужени 
апартаменти месечно

4892 6492 14092

• Разходи за задължителни такси: 

 
• Други разходи: 

 
2. ПРИХОДИ 

Направените изчисления за бъдещите печалби на фирмата са направени на 
база: 

 договорената такса с потребителите на услугата (15 лева); 
 осреднени данни на цените за изкупуване на опаковъчни отпадъци от 

рециклиращите заводи (Таблица 2); 
 възможните количества генерирани отпадъци от опаковки на човек от 

населението по данни на НСИ (Таблица 2); 
 направените прогнозни допускания за разглежданите жилищни 

комплекси (Таблица 3); 
 предвидените разходи по перата в разходната част. 

Таблица 2        Таблица 3 

Артикул
Цена на 

изкупуване

Ср. количество на 
седмица от 

апартамент [kg]

Пластмаса 0,5 1,49
Хартия и картон 0,14 1,67
стъкло 0,4 1,36
Общо 1,04 4,52  
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Приход от 
апартамент на 
седмица [лв]

Приход от 
апартамент на 

месец [лв]
Приход на месец

Приход от 
апартамент на 
седмица [лв]

Приход от 
апартамент на 

месец [лв]
Приход на месец

Приход от 
апартамент на 
седмица [лв]

Приход от 
апартамент на 

месец [лв]
Приход на месец

Приход от 
апартамент на 
седмица [лв]

Приход от 
апартамент на 

месец [лв]
Приход на месец

Пластмаса 1.49 0.5 0.75 2.98 3278 0.75 2.98 1192 0.75 2.98 2384 0.745 2.98 3278
Хартия и картон 1.67 0.14 0.23 0.94 1028.72 0.23 0.94 374.08 0.23 0.94 748.16 0.23 0.94 1028.72
стъкло 1.36 0.4 0.54 2.18 2393.60 0.54 2.18 870.40 0.54 2.18 1740.80 0.54 2.18 2393.60
Общо приходи за 
месец:

1.52 6.09 6700.32 1.52 6.09 2436.48 1.52 6.09 4872.96 1.52 6.09 6700.32

Брой апартаменти комплекс "Манастирски 
ливади"

800

Брой апартаменти комплекс "Верту 
Резидънс"

1100
Брой апартаменти комплекс "Цариградски" Брой апартаменти комплекс "Фиоре"

4001223
Артикул

Ср. количество на седмица от 
апартамент [kg]

Цена на 
изкупуване

Общо нетни 
приходи по 

години:

Първа година 80403.84
Втора година
Трета година

109641.60
248520.96

Общо нетни 
приходи с 

включена такса за 
обслужването:

Първа година
Втора година

Трета година

300543.84
401781.60

1035921.60

 ПРИХОДИ БЕЗ ПРИСПАДАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

 
 ЧИСТА ПЕЧАЛБА ПО ГОДИНИ, СЛЕД ПРИСПАДАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

 
нетна печалба разходи чиста печалба нетна печалба разходи чиста печалба нетна печалба разходи чиста печалба

300543.84 401781.60 1035921.60
разходи за заплати 219037.32 274670.96 496289.52
разходи за амортизации 1218.6 1624.8 3249.6
разходи за реклама 8040.384 10964.16 24852.096
разходи за закупуване на 
товарни автомобили 0 0 48360
разходи за закупуване на 
контейнери 9796.23 3204 15219

разходи за задължителни такси 516 516 516
други разходи 10200 10200 10200
Разходи за осигуряване на 
транспортния процес 17066.16 22754.88 45509.76
Общо разходи 265874.694 323934.8 644195.976

391725.6234669.146 77846.80

трета годинапърва година втора година

Вид разход
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