ПЛАН-СМЕТКА
за необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места в община Завет за 2022 г.
(приета с Решение № 327 по Протокол № 32 от 27.10.2022 г. на ОбС гр. Завет)
АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Завет за 2022 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
Общо разходи 34 262
Разходи на Общинска администрация
34 262
§ 10 00 – Издръжка –
34 262
§ 10-15 Разходи за материали–
закупуване на контейнери за битови
отпадъци
34 262
(Вътрешни компенсирани промени,
съгласно Решение № 240 от Протокол
№ 24 от29.12.2021 г.)
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от
територията на Община Завет и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално депо - гр. Разград)
БИЛО

+35 000

СТАВА
534 093

283 093

+35 000

318 093

148 225

0

148 225

28 698

0

28 698

17 900

0

17 900

7 145

0

7 145

3 653

0

3 653

105 200

+35 000

140 200

2 200

0

2 200

25 600
58 900
16 393

+3 000
+25 000
+7 000

28 600
83 900
23 393

499 093
Разходи на Общинското
предприятие "Воден-2009" дофинансиране с местни приходи
247 973 лв.
§ 01-00 - Заплати на персонала по
труд. правоотношения
§ 05-00 - Задължителни
осигурителни вноски от
работодателя
§ 05-51 - Осигурителни вноски за
ДОО от работодателя и държавата
§ 05-60 - Здравно осигурителни
вноски от работодателя
§ 05-80 - Вноски за допълнително
задължително осигуряване от
работодател
§ 10-00 - Издръжка
§ 10-13 - Постелен инвентар и
облекло
§ 10-15 - Материали
§ 10-16 - Вода, горива, енергия
§ 10-20 - Разходи за външни

АКТУАЛИЗАЦИЯ

услуги
§ 10-62 – Разходи за застраховки
2 107
0
2 107
§ 19-00 Платени данъци, такси и
970
0
970
административни санкции
§ 19-01- платени държавни данъци,
такси, наказателни лихви и
50
0
50
административни санкции
§ 19-81 – платени общински
данъци, такси, наказателни лихви
920
0
920
и административни санкции
Заета щатна численост - брой
11
Разходи на Общинска
администрация
216 000
§ 52-04 –Придобиване на
транспортни средства - Закупуване
на сметосъбиращ и сметоизвозващ
автомобил
(Вътрешни компенсирани
216 000
промени, съгласно Решение № 240
от Протокол № 24 от29.12.2021
г.)
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
Разходи на Общинска
администрация за депониране и
отчисления
358 912
(на база 3 200 тона)
- Депониране на битови отпадъци
42 560
в Регионално депо за неопасни
отпадъци – Разград – съгласно
договор №206/31.07.2020 г. /13,30
лв./т./
- Отчисления за обезвреждане на
депонираните неопасни отпадъци
в Регионалното депо съгласно чл.
64 от ЗУО за всеки тон отпадък за
депата по чл. 2,ал. 3, т. 1 от
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и
304 000
определяне
размера
на
обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на
отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1к за
2022 г. – 95,00 лв./т.
-Вътрешни компенсирани
промени, съгласно Решение № 240
от Протокол № 24 от29.12.2021 г.
– било 40 000;
- актуализация – 16 000 лв.,
- става 24 000 лв.;
- Преизпълнение на местни

приходи +16 000 лв.
- Обезпечение за депонираните
12 352
отпадъци в Регионалното депо
съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки
тон (Наредба №7 от 19.12.2013 г.
за реда и начина за изчисляване и
определяне
размера
на
обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на
отпадъци – 3,86 лв./т.)
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Общо разходи 5 000
Разходи на Общинското
предприятие "Воден-2009" за
3 000
почистване
§ 10-00 - Издръжка
3 000
- Разходи за почистване и
оформяне на траншеи по торища
1 000
в населените места от община
Завет
- Почистване на битови отпадъци
от сервитутни зони на общински
1 000
пътища
- Почистване при извънредно
настъпили обстоятелства и при
необходимост от допълнително
1 000
почистване на територии за
обществено ползване
Разходи на Общинска
2 000
администрация
§ 10-00 - Издръжка
2 000
§
10-20
–
Разходи
за
обезпаразитяване и дезинфекция
на обекти от зелената система в
1 000
населените
места
(паркове,
градини,
зелени
площи)
–
почистване, пръскане и други.
§ 10-20 - Почистване на
дъждоприемни канали и битови
отпадъци от речни корита и
1 000
дерета на територията на
общината
Общо разходи: 897 267лв. +35 000 лв.
932 267 лв.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил……/п/
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
План-сметката е публикувана на интернет страницата на Община Завет на
28.10.2022 г.

