Приложение № 1

План-сметка за 2019 г. - по чл. 62 от ЗМДТ

№
І.
1.1.

Наименование на дейностите по ЗМДТ чл. 66 ал. 1
Раздел І - Осигуряване на съдове за битови отпадъци
Закупуване на контейнери за разделно събиране на битови
отпадъци

ІІ.

Закупуване на поцинковани кошчета (вложки) за отпадъци,
разположени по улици, тротоари, алеи и площади
Общо по Раздел І-ви
Раздел ІІ - Събиране и транспортиране на отпадъци

2.1.

Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на
чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии, предназначени за обществено ползване

1.2.

Предложение за
план-сметка за
2019 г. /лв/

845500,00
30000,00
2250,00
877750,00

1882540,00

3.1.

Сметосъбиране и сметоизвозване от села
616504,00
2499044,00
Общо по Раздел ІІ-ри
Раздел ІІІ - Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за битови отпадъци за Община Шумен
Разходи за поддържане, експлоатация и запръстяване на депо за
битови отпадъци / вкл. вода, ел. енергия, горива/
200000,00

3.2.

Отчисления за следексплоатационни грижи за депото съгласно чл.
60 от ЗУО

28750,00

3.3.

Отчисления за депониране на отпадъци съгласно чл. 64 от ЗУО /за
битови отпадъци/

1425000,00

2.2.

ІІІ.

4.1.

За сепариране и транспортиране на битови отпадъци до депо
561000,00
Мониторинг на депото за НО съгласно КР, поддръжка на
информационна система на депо - софтуер и хардуер и ел.кантар,
оросителна система
12500,00
Закриване старо депо за ТБО кв. Дивдядово
691346,00
2918596,00
Общо по Раздел ІІІ-ти
Раздел ІV - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии за обществено ползване
Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии, предназначени за обществено
ползване
571250,00

4.2.

Почистване и транспортиране на отпадъци от речни корита и
дерета

3.4.

3.5.
3.6

ІV.

0,00

4.3.

Почистване и транспортиране на отпадъци от нерегламентирани
сметища

20000,00

4.4.

Почистване и транспортиране на отпадъци от дъждоприемни
шахти

20000,00

4.6

Събиране и обезвреждане на едрогабаритни отпадъци от бита
Закупуване на специализирана техника за сметосъбиране и
сметоизвозване

4.7

Оползотворяване на строителни отпадъци от бита

11400,00

4.8

Събиране и транспортиране на строителни отпадъци от бита
Събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци от
населението
Изграждане на бетонови площадки за контейнери ОП "СБ"
Общоградски инициативи и мероприятия и информиране
Контрол по чистотата на Община Шумен
Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от
населените места в общ. Шумен,
Общо по Раздел ІV-ти

42000,00

20000,00
1900110,00

Всичко общо разходи по план-сметката
Финансиране от очакван приход по чл. 66 от ЗМДТ
Обща сума от външно финансиране:
Финансиране от ОПОС и Наредба №7/2013

8195500,00
6500000,00
1695500,00
1695500,00

4.5.

4.9
4.10
4.11.
4.12.
4.13

20000,00
850000,00

73460,00
17000,00
25000,00
230000,00

