
Приложение №6в

1. Приходи, в т.ч.: §§ 201 055 223 380

1.1 от такса битови отпадъци 27 07 118 848 223 380

1.2. от други общински такси и приходи 82 207

2. Разходи, в т.ч.: 201 055 223 380

Чистота - 623 дейност §§ План 2021г. План 2022г.

Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош.  01 00 84 850 88 900

 - заплати на персонала, по тр.правоотношения  01 01 84 850 88 900

Задължителни осигурителни вноски от работодател  05 00 16 295 16 894

 - осигурителни вноски от работодател за ДОО  05 51 9 850 10 212

 - ЗОВ от работодател  05 60 4 070 4 220

 - вноски за ДЗПО от работодател  05 80 2 375 2 462

Издръжка  10 00 99 160 116 996

 - постелен инвентар и облекло  10 13 6 000 4 800

 - материали  10 15 20 000 24 000

 - вода , горива и енергия  10 16 45 000 50 980

 - разходи за външни услуги  10 20 20 000 30 049

 - разходи за застраховки  10 62 5 600 4 500

 - СБКО 10 91 2 560 2 667

 - Платени данъци и такси 19 00 750 590

 - платени държавни данъци, мита и такси 19 01 450 400

 - платени общинси данъци, такси, наказателни лихви 19 81 300 190

Разходи: 201 055 223 380

Основен ремонт на ДМА 51 00

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: План План 

ЩАТНИ БРОЙКИ 01 00 9 9

ОП "Общински имоти и комунални дейности" гр. Главиница

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022Г.

на звено "Чистота"
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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. 

РАЗХОД ПО ПЛАН СМЕТКА НА ОП ОИКД:

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и др.    

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

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата и др. инсталации и съоръжения за третирането им

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

„Регионално депо за ТБО“ гр. Силистра – заплати, осиг.вноски от 

работодател, горива, рез.части, поддръжка

Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на 

Сепариране и обработка на битовите отпадъци - до най-близкото 

одобрено от РИОСВ депо / по 18лв.на тон отпадък/ 1500 тона 

отпадък за 2020г.

Отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на 

площадката на депото /чл. 60/ от ЗУО и Наредба № 14/15.11.2010 г. - 

9 лв. тон депониран отпадък за 2020г. (1500 тона отпадък за 2020г.)

Отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на 

битови отпадъци /чл. 64/ от ЗУО и Наредба № 7/19.12.2013 г. -  95 

лв./тон депониран отпадък  за 2020г. (1500 тона отпадък за 2020г.)

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и др. територии от населените  места, предназначени за 

обществено ползване, 

Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, 

обособени детски площадки, паркови, гробищни паркове – метене, 

събиране и извозване на отпадъците

Почистване на нерегламентирани сметища

Почистване на дъждоприемателни канали и шахти, както битовите 

отпадъци на речни корита, дерета и други в рамките на населеното 

място

Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 

населеното място (паркове, градини, зелени площи) – почистване, 

пръскане, косене на трева и др.


