Приложение 1

План-сметка за необходимите разходи за дейностите
по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2018 г.

Наименование на услугата/дейността

І.

„Сметосъбиране и
сметоизвозване“

1.

Осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци, включително
торби, стикери, съдовете за
биоотпадъци, за домашно и квартално
компостиране за домакинствата и на
съдове за разделно събиране за
административните сгради и за
сградите на учебни заведения,
болнични заведения, заведения за
социални услуги, културни институции и
други обществени сгради на бюджетна
издръжка.

Мерна
единица/
Количество

1.1. * Контейнер тип "Бобър" с вместимост 1100 л 100 броя
1.2. Дезинфекция на съдове
600 броя
1.3. * Закупуване на почистваща техника

Единична
цена

х
х

30000
3000
30000

Всичко за 1.

63000

2.

Събиране, включително разделно на
битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и
тон/км
съоръжения за третирането им.

2.1.

Събиране и транспортиране на битовите
отпадъци от жилищни и нежилищни имоти
на граждани и предприятия, попадащи в
границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване

Всичко за 2.

Всичко за I.

Общо /лева/

12 месеца

9000

108000

108000

171000
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II.

„Обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други
съоръжения“

1.

Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане,
рециклиране, компостиране, анаеробно
разграждане и друго третиране и
оползотворяване на битови отпадъци,
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
на база 2500 т
управление на отпадъците.

1.2.

Отчисления по чл. 60 от Закона за
управление на отпадъците
Отчисления по чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците.

1.3.

Експлоатационни разходи на съответните
съоръжения (включително за сепариране и
оползотворяване на битови отпадъци);

1.1.

Всичко за 1.

Всичко за II.

III.

„Чистота на териториите за
обществено ползване“

1. *

Почистване на улици, площади, алеи,
междублокови пространства, обособени
детски площадки, паркове, гробищните
паркове – метене, машинно и ръчно
миене, събиране, извозване на
отпадъците

2.

Почистване от битови отпадъци на
сервитутни зони на общински пътища;

лв/т

6,02

4515

лв/т

45

33750

лв/т

35,904

89760

128025

128025

122000

20000
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3.

Почистване при извънредно настъпили
обстоятелства и при необходимост от
допълнително почистване на територии
за обществено ползване;

15000

4.

Почистване на нерегламентирани
сметища;

50000

5.

Почистване на дъждоприемни канали и
шахти, както битовите отпадъци на
речни корита, дерета и други в рамките
на населеното място;

10000

6.

Обезпаразитяване и дезинфекция на
обекти от зелената система в населеното
място (паркове, градини, зелени площи)
– почистване, пръскане, косене на трева
и други.

14400

Всичко за III.

Общо за всичките дейности

* Разходите по точки I.1.1., I.1.3. и III.1. са за сметка на преходния остатък
формиран от предходни години в дейност "Чистота".

231400

530425

