
Приложение №1

№ по 

ред
Наименование План 2022г.

1 ПРИХОД 561 364

Такса битови отпадъци - §27-07 320 000

Възстановени отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за 2020г. от РИОСВ на основание 

ал.2 от §58 от ЗИД на ДОПК
71 837

Дофинансиране от собствени приходи (недостиг на средства) 169 527

2 РАЗХОД 561 364

I.

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци - контейнери, кофи и др. 

216 908

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и др., в т.ч.:
4 000

Закупуване на резервни части за контейнери тип "Бобър"1.1 куб.м. 2 000

Дезинфекция на съдове за съхранение на отпадъците 2 000

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата и др. 

инсталации и съоръжения за третирането им, в т.ч.:
212 908

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до „Регионално депо за ТБО“ 

гр. Силистра – заплати, осиг.вноски от работодател, горива, рез.части, поддръжка
104 924

Закупуване на сметоизвозващ автомобил (финансов лизинг 60 мес.) 107 984

II.

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 

183 000

Сепариране и обработка на битовите отпадъци - до най-близкото одобрено от РИОСВ 

депо / по 18лв.на тон отпадък/ 1500 тона отпадък за 2022г.
27 000

Отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото /чл. 

60/ от ЗУО и Наредба № 7/19.12.2013г. - 9 лв. тон депониран отпадък за 2022г. (1500 

тона отпадък за 2022г.)

13 500

Отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци /чл. 

64/ от ЗУО и Наредба № 7/19.12.2013 г. - 95лв./тон депониран отпадък  за 2022г. (1500 

тона отпадък за 2022г.)

142 500

III.
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии 

от населените  места, предназначени за обществено ползване, 
161 456

Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски 

площадки, паркови, гробищни паркове – метене, събиране и извозване на отпадъците
96 326

Почистване на нерегламентирани сметища 40 130

Почистване на дъждоприемателни канали и шахти, както битовите отпадъци на речни 

корита, дерета и други в рамките на населеното място
15 000

Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населеното място 

(паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане, косене на трева и др.
10 000
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НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ 

Кмет на община

ПЛАН - СМЕТКА  за 2022г.

включваща необходимите приходи и разходи за:


