
Приложение 1

№ 
Наименование на дейностите по ЗМДТ, чл. 66 ал. 1

ПЛАН 2022

І.

1.1. Закупуване на контейнери за разделно събиране на неопасни битови отпадъци с обем 1100 

л.

          624 000 

1.2. Закупуване на контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци  с обем 5.5 куб. 

метра

            93 000 

1.3. Закупуване на компостери за биоотпадъци за ясли, детски градини и училища           100 000 

1.4. Закупуване и монтиране на 4 броя подземни контейнери с обем 3 куб. метра за смесени 

битови отпадъци  по демонстративен проект

            35 000 

Общо по Раздел І-ви           852 000 

ІІ.

2.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от гр. Шумен        1 000 000 

2.2. Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от гр. Шумен             50 000 

2.3. Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от села           678 204 

2.4. Разделно събиране и транспортиране на строителни отпадъци от домакинствата           230 000 

2.5. Оползотворяване  на строителни отпадъци от бита             20 000 

2.6. Транспортиране и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ)             15 000 

Общо по Раздел ІІ-ри        1 993 204 

ІІІ.

3.1. Разходи за поддържане, експлоатация и запръстяване на депо за битови отпадъци /вкл. 

вода, ел. енергия, горива/

          451 338 

3.2. Отчисления за следексплоатационни грижи за депото съгласно чл. 60 от ЗУО 14950

3.3. Отчисления за депониране на отпадъци съгласно чл. 64 от ЗУО 1235000

3.4. Мониторинг на депото за НО съгласно КР, поддръжка на информационна система на депо 

- софтуер и хардуер и ел.кантар, оросителна система

            21 240 

3.5. Изготвяне на ПИП и инвестиционен проект за  разширение на Регионално депо за 

неопасни отпадъци, кв. Дивдядово

            36 000 

3.6.1.Разходи за СМР от отчисления по Наредба № 7/2013 г.за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при 

депониране на отапдъци

          168 000 

3.6.2.Разходи за СМР от средставата по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г.и Решение 

№455/2021 на Общински съвет - Шумен

            49 320 

3.6.3.Разходи за уражняване на надзор в стоителството от средставата по §58 от ЗИД на 

ДОПК/2020 г.и Решение №455/2021 на Общински съвет - Шумен

              5 880 

3.7. Разходи за предварително третиране на битови отпадъци        1 075 000 

3.8. Събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци от населението           132 268 

3.9 Рекултивация на нарушени терени, в т.ч. актуализация на проект за рекултивация на 

кариера Мътница с цел оползотворяване на инертни строителни отпадъци

            36 000 

 ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА 

за необходимите разходи съгласно  чл. 66, ал.1 от ЗМДТ 

за 2022 година

Раздел І - Осигуряване на съдове за битови отпадъци 

Раздел ІІ - Събиране и транспортиране на отпадъци

Раздел ІІІ - Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо 

за битови отпадъци за Община Шумен,  общински център за опасни отпадъци и други инсталации 

за оползотворяване на отпадъци

3.6.  Изграждане на разширение на ретензионен басейн в Регионално депо, кв. Дивдядово



Общо по Раздел ІІІ-ти        3 224 996 

ІV.

4.1. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии, предназначени за обществено ползване в гр. Шумен, 

в т.ч. машинно метене и миене на улици 338 600 лв.

       1 000 000 

4.2. Поддържане на чистотата на площадите, алеите, парковите и другите територии, 

предназначени за обществено ползване в 26 населените места и  кварталите- Макак, 

Мътница и Дивдядово на гр. Шумен

          217 000 

4.4. Почистване  и транспортиране на отпадъци от дъждоприемни шахти             20 000 

4.5.1.Със средства по §58 от  ЗИД на ДОПК и Решение №455/2021 на Общински съвет - 

Шумен

          769 452 

4.5.2.Със средства по Наредба 7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отапдъци

       2 041 800 

4.6. Изграждане на бетонови площадки за контейнери ОП "СБ"             15 000 

4.7. Общоградски инициативи и мероприятия и информиране               5 000 

4.8. Контрол по чистотата на Община Шумен           320 000 

4.9. Изготвяне на програма за управление на отпадъците на Община Шумен              24 000 

4.10. Отреждане и изграждане на площадка за ИУАГ             50 000 

4.11. Изграждане на 29 броя площадки за разделно събиране на строителни и биоразградими 

отпадъци в населените места на община Шумен

          118 797 

4.12. Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Шумен             60 000 

4.13. Изготвяне на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на 

Община Шумен 

            15 000 

4.14. Текущ ремонт на второстепенен път от бул. "Симеон Велики"    до Общински център за  

събиране на опасни отпадъци и на ИУАГ 

          300 000 

4.15. Рехабилитация на пътна настилката от бул. "Мадара"   до база на ОП "Чистота" и ОП 

"Паркове и обредна дейност"

            48 000 

Общо по Раздел ІV-ти        5 004 049 

Всичко общо разходи по план-сметката 11 074 249

Финансиране от очакван приход по чл. 66 от ЗМДТ 6 500 000

Финансиране от  възстановени от РИОСВ-Шумен отчисления за 

депонирани отпадъци, в т.ч.:

4 574 249

1. Финансиране от  отчисления по Наредба №7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на 

отапдъци

3 079 800

2. Финансиране от  отчисления по § 58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение №455/2021 на 

Общински съвет - Шумен

1 494 449

1 Разделно събиране и транспортиране на растителни отпадъци от 26 села и кварталите 

Макак, Мътница и Дивдядово на гр. Шумен

          106 000 

2 Почистване и транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища             36 000 

3 Придобиване на терен и отрежданеза претоварна станция за смесени битови отпадъци           350 000 

ВСИЧКО: 492 000

Раздел ІV - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за 

обществено ползване

4.5. Закупуване на специализирана техника и оборудване за нуждите на три общински предприятия

От приходи във връзка с проекто-решение, внесено за обсъждане на сесия на Общински съвет -

Шумен  на 25.11.2021 г. предлагам финансиране на следните дейности:


