
 
 
 
 
 

 
                                                                

Актуализация на 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 територията на  община  Завет за 2017 г. 

                                                                                                                                                                                                
(Приет с Решение № 167 по Протокол  №  15  от  25.01.2017  година) 

 

 
С Решение № 154 взето по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на Общинския съвет 

– Завет бе одобрена 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 2017 г.в размер на 277 213 лв. Предлаганата актуализация е 
продиктувана от установените след 31.12.2016 г. преходни остатъци от постъпления от 
ТБО за 2016 г. в размер на 80 190 лв. и преходен остатък от дейност „Чистота“ за 2016 
г. в размер на 16 269 лв. 

Увеличението е в планираните средства за осигуряване на съдове за събиране и 
съхраняване на битови отпадъци – с  20 747 лв. , за събиране на битовите отпадъци от 
територията на Община Завет и транспортирането им до Регионално депо - в гр. 
Разград за обезвреждането им – с 26 712 лв. и за почистване на улични платна, 
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – с 49 000 лв, като актуализираната план-сметка за 2017г. 
възлиза на 373 672 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 и чл.124, ал. 2 и чл. 125, ал. 1, т.2 от Закона за 
публичните финанси, чл.37, ал.2 и ал.5 от Наредба № 10 за условията и реда за 
съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за 
съставянето, приемането , изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет,  
Общинският съвет 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 2017 г. 
 
 
 
 

 



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

всички населените места  в Община Завет за 2017 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за  осигуряване на съдове 
23 000 

 § 52-00 – Придобиване на  ДМА 20 000 
 § 52-03 – Закупуване на съдове за БО                           20 000 
 § 10-20 – Разходи за външни услуги (измиване и 

дезинфектиране на съдове за БО и сметоизвозващи 
автомобили 

 
 

3000 
 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет и 
транспортирането им до Регионално депо - в гр. Разград за обезвреждането им 

 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
                       236212 

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

85000 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

16000 

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

10000 

 § 05-60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя  4000 
 § 05-80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. 

от работодател 
2000 

 § 10-00 - Издръжка                                135212 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2000 
 § 10-15 - Материали                     30111             
 § 10-16 - Вода, горива, енергия 50000 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 15000 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване и контейнери за БО 

38 101 

 Заета щатна численост - брой 11 
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 чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 
   Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за депониране и отчисления 61460      
 

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./т./ 

10600 

 - 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. 1д за 
2017 г. – 47,00 лв./т. 

47000  

     - 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 

                    3860 



отпадъци – 3,86 лв./т.) 
4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване 

 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
                             53000                     

 § 10-00 - Издръжка                          53000                             
 § 10-20  -Разходи на общинска администрация за 

зимно поддържане  и 
снегопочистване  на улици в населените  
места на община Завет.           
              -Разходи за почистване  и оформяне  
на траншеи по торища в населените места 
от община Завет и поддържане на закрити  
сметища. 
 

 
 

                         50000 
 
         

                          3000 

 Общо разходи:  
 Било 277 213 
 Става 373 672 
 
 
 
 

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


