
 
 
 
 
 

 
   Актуализирана  план-сметка 

за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 
и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община 

Завет за 2018 г. 
 

(Приета  с Решение №294  по Протокол  №  26  от  26.01.2018 г.) 
 

 
След изтичане на бюджетната 2017 год. към 31.12.2017 год. се установи, че има 

преходен остатък от дейност „Чистота“ и от постъпленията от ТБО за 2017 г. в размер 
на 34 546,00 лв. Това налага актуализация на план-сметката за 2018 г. приета с Решение 
№ 275 взето по Протокол № 25 от 18.12.2017 г. на Общинския съвет – Завет, която е в 
размер на 340 523,00 лв. 

 Този преходен остатък ще се насочи, както следва: 

1. В планираните разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на 
битови отпадъци –13 581 лв. от които 10 000 лв. са за закупуване на съдове за 
БО и 3 581 лв. за външни услуги;  

2. В планираните 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  – 20 811 лв. във връзка с увеличаване на базата 
количество отпадъци за извозване през 2018 г. от 850 тона на 1200 тона; 

3. В планираните разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване –154 лв., 

  като актуализираната план-сметка за 2018 г. възлиза на 375 069 лв. 

Предлагаме промяна и в разходната част на план-сметката за 2018 г. в т. 4. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване, като 
предвидените средства по §10-20 разходи на Общинска администрация за зимно 
поддържане и снегопочистване на улици в населените места на община Завет в размер 
на 20 000 лв. да бъдат разходвани за: 

1. §10-20 разходи за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената 
система в населените места (паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане и 
други в размер на 10 154 лв.  

2. § 10-20 разходи за почистване на дъждоприемни канали и битови отпадъци от 
речни корита и дерета на територията на общината в размер на 10 000 лв. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1,2,3 и 4 от 



Закона за местните данъци и такси (Редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) и чл. 124, 
ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за 
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет, Общинският съвет гр. Завет   одобри:  

 
Актуализираната план-сметка 

за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 
и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община 

Завет за 2018 г. 
 
 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2018 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други;  
  Общо разходи   16 907 

 Разходи на Общинска администрация 16 081 

 § 52-00 – Придобиване на ДМА  10 000 

 § 52-03 – Закупуване на съдове за БО  10 000 

 § 10-00 – Издръжка – 6 081 

 § 10-20 – Разходи за външни услуги  6 081 

 Разходи на Общинското предприятие 
"Воден-2009"  

826 

 § 10 00 – Издръжка –  826 
 § 10-15 - Материали 826 
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) 
  Общо разходи 259 656                           
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009"  
188 560 

 § 01-00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

88560 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни 
вноски от работодателя 

18000 

 § 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

                             12000 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

4000 

 § 05-80 - Вноски за допълнително 
задължително осигуряване от работодател 

2000 

 § 10-00 - Издръжка                              82 000 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2 000 
 § 10-15 - Материали                     15 000              
 § 10-16 - Вода, горива, енергия 55 000 



 § 10-20 - Разходи за външни услуги 8 000 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 2 000 
 Заета щатна численост - брой 11 
 Разходи на Общинска администрация 71 096 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране 
и сметоизвозване, контейнери за БО и 
комбиниран багер товарач за почистване на 
нерегламентирани сметища,  обществени 
терени, тротоарни площи 

71 096 

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  
(на база 1200 тона) 71 352      

 - Депониране на битови отпадъци в 
Регионално депо за неопасни отпадъци – 
Разград – съгласно договор №238/20.07.2015 
г. /10,60 лв./т./ 

12 720 

 - 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 определяне размера 
на обезпеченията и отчисленията, изисквани 
при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 
1,т. 1е за 2018 г. – 45,00 лв./т. 

54 000  

     - Обезпечение за депонираните 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.) 

                    4 632 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
  Общо разходи 27 154 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за почистване 
7 000                    

 § 10-00 - Издръжка                             7 000  
  - Разходи за почистване и оформяне на 

траншеи по торища в населените места от 
община Завет 

3 500 

 - Почистване на битови отпадъци от 
сервитутни зони на общински пътища 

1  500 

 - Почистване при извънредно настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 

2 000 



допълнително почистване на територии за 
обществено ползване 

 Разходи на Общинска администрация 20 154 
 § 10-00 - Издръжка 20 154 
 § 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и 

дезинфекция на обекти от зелената 
система в населените места (паркове, 
градини, зелени площи) – почистване, 
пръскане и други. 

10 154 

 § 10-20 - Почистване на дъждоприемни 
канали и битови отпадъци от речни корита 
и дерета на територията на общината 

10 000 

 Общо разходи: 375 069,00 лв. 
 

 

 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 


