ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
План сметка - предложение
за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови
отпадъци, поддържане на сметище и отчисления, поддържане на чистотата, почистване
на терени /паркове, площади и улици/ за 2018 година
Приходи 2018 г. от:
1. ТБО физически лица 3 ‰ от данъчната оценка на имота
в т.ч.:

60 000,00 лв.

1.1. осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

0‰

1.2. събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им;

1,0 ‰

20 000,00 лв.

1.3. 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;

0,5 ‰

10 000,00 лв.

1.4. почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за
обществено ползване.

1,5 ‰

30 000,00 лв.

2. ТБО юридически лица 8 ‰ от по-високата стойност
на данъчната оценка или отчетната стойност на имота
в т. ч.:

0,00 лв.

130 000,00 лв.

2.1. осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

0 ‰

0,00 лв.

2.2. събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им;

2,0 ‰

32 500,00 лв.
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2.3. 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; ;
2.4. почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за
обществено ползване.

2,0 ‰

4,0 ‰

32 500,00 лв.

65 000,00 лв.

Прогнозна сума общо ТБО 2018 г.

190 000,00 лв.

3. Преходен остатък ТБО от 2017 г.
4. Средства за възстановяване от отчисления

105 389,00 лв.
12 000,00 лв.

Всичко приходи 2018 г. :

307 389,00 лв.

І.

1.
2.
3.
4.
ІІ.

План-сметка за необходимите разходи за
дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ
Наименование на
Единична
Мерна
услугата/дейността
цена
единица/
Количес
тво
„Сметосъбиране и сметоизвозване“
Осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци, включително торби,
стикери, съдовете за биоотпадъци, за
домашно и квартално компостиране за
домакинствата и на съдове за разделно
събиране за административните сгради и
за сградите на учебни заведения, болнични
заведения, заведения за социални услуги,
културни институции и други обществени
сгради на бюджетна издръжка.
Контейнер тип…. с вместимост…куб.м./л.
брой
Кофи тип … с вместимост…куб.м./л.
брой
Ремонт, подготовката за повторна употреба, брой
поправка на съдове за съхранение
Дезинфекция на съдове
брой
Всичко
:
тон/км
Събиране, включително разделно на
битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им.

Общо
лева
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1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ІІІ.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
6.1

Събиране и транспортиране на битовите
отпадъци от жилищни и нежилищни имоти
на граждани и предприятия, попадащи в
границите на организираното сметосъбиране
и сметоизвозване
Други дейности:
Разделно събиране на: хартия и картон,
пластмаси, метали и стъкло, едрогабаритни
отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни
битови отпадъци и биоотпадъците;
Погасителни вноски за лихви по заеми за
закупуване на сметосъбирачни машини,
друга транспортна техника и съдове за
съхранение на битови отпадъци;
Разработване и внедряване на пилотни
модели на различни схеми за разделно
събиране;
Събиране, съхранение, транспортиране и
предаване за последващо обезвреждане на
опасни отпадъци от домакинствата.
Всичко:

тон

82,70 лв. без ДДС 59 544,00 лв. без ДДС
99,24 лв. с ДДС

71 452.80 лв. с ДДС

тон/км
тон/км

тон/км

„Обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения“
Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови
отпадъци
или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране,
анаеробно разграждане и друго третиране
и оползотворяване на битови отпадъци,
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление
Отчисления на
по отпадъците.
чл. 60 от Закона за
тон
управление
на отпадъците
Отчисления
по чл. 64 от Закона за
тон
управление
на отпадъците. разходи на съответните
Експлоатационни
съоръжения (включително за сепариране и
оползотворяване на битови отпадъци);
Проучване, проектиране на нови съоръжения
или разширяване на съществуващи;
Инвестиционни разходи – изготвяне на
бр.
проект за закриване и рекултивация на
общинско депо за ТБО – гр. Копривщица
Други извършвани от общината дейности
като:
Закупуване на земя за ново депо или
инсталации за преработване и третиране на
отпадъци;

71 452,80 лв.

3,00 лв.

2 160,00 лв.

45,00 лв.

32 400,00 лв.

3 х 2 380.00 7 140,00 лв.
11 628,00 лв. 11 628,00 лв.
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6.2

6.3
6.4

6.5.

6.6.

ІV

1.

Наеми на терени за съхраняване на битови
отпадъци и възстановяване на освободени
територии;
Депониране и съхранение на битови
тон
отпадъци;
Постоянен мониторинг и периодичен анализ
на морфологичния състав на битовите
отпадъци, постъпващи на депо;
Разработка и внедряване на информационни
системи (софтуер) за събиране, анализиране
и проследяване на потоците отпадъци по
количество, вид и източник (генератор), с цел
извършване на текущ мониторинг и в
подкрепа на планиране на бъдещи мерки за
подобряване на системата за управление на
отпадъците,
Разходи за участие в дейността на
регионалното сдружение за управление на
отпадъците
Всичко:
Изграждане на площадки за специфични
отпадъци от бита - хартия, пластмаси,
метали, стъкло, опасни битови отпадъци,
едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци
отпадъци.
Изграждане и експлоатация на площадки за
разделно събиране на отпадъци - хартия,
пластмаси, метали, стъкло, биоотпадъци,
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от
бита и др. рециклируеми отпадъци от
домакинствата, включително разходи за
доставка или наем на техника, машини и
съоръжения за събирани и транспортиране на
отпадъци от площадките.

2.

Изграждане и експлоатация на
площадки/съоръжения за компостиране на
биоотпадъци от поддържане на зелени
площи; или за анаеробно разграждане.

V.

Подобряване на дейността по разделното
събиране, както и дейности за намаляване
количеството битови на отпадъци.
Изграждане и експлоатация на Центрове за
привеждане на определи групи отпадъци в
готовност за повторна употреба.
„Чистота на териториите за обществено
ползване“
Почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.

1.

VІ.

37,24 лв.

26 812,80 лв.

80 140,80 лв.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Почистване на улици, площади, алеи,
междублокови пространства, обособени
детски площадки, паркове, гробищните
паркове – метене, машинно и ръчно миене,
събиране, извозване на отпадъците, не
Машинно метене на асфалтови улици
(17 000кв.м. х 2 пъти годишно = 34 000кв.м)

кв.м.

0,05 лв. без ДДС;

1 700,00 лв. без ДДС

0,06 лв. с ДДС.

2 040,00 лв. с ДДС

Ръчно метене на калдарълени улици и
кв.м.
площади
(9 000 кв.м. х 2 пъти годишно = 18 000 кв.м.)

0,03 лв. без ДДС

540,00 лв. без ДДС

0,036 лв. с ДДС

648,00 лв. с ДДС

Механизирано миене на терените за
кв.м.
обществено ползване
(26 000 кв.м. х 2 пъти годишно =52 000 кв.м)

0,07 лв. без ДДС

3 640,00 лв. без ДДС

0,084 лв. с ДДС

4 368,00 лв. с ДДС

25,00 лв.без ДДС

1 750,00 лв. без ДДС

30,00 лв. с ДДС

2 100,00 лв. с ДДС

Почистване от битови отпадъци на
сервитутни зони на общински пътища;
Почистване при извънредно настъпили
обстоятелства и при необходимост от
допълнително почистване на територии за
обществено ползване;
Почистване на нерегламентирани сметища;
Почистване на дъждоприемни канали и
шахти, подлези, както битовите отпадъци на
речни корита, дерета и други в рамките на
населеното място; и дезинфекция на обекти
Обезпаразитяване
кв.м
от зелената система в населеното място
(паркове, градини, зелени площи) –
почистване,
косене
на треваплатна,
и
За дейносттапръскане,
почистване
на уличните
други.
площадите,
алеите, парковете и другите
територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
Всичко:
се включва персонала
(работна
заплата,
Общо за всичките дейности
осигуровки,
работно
облекло дейности
и други), за
Остатък
за др.
непредвидени
техника (закупуване, амортизация, гориво,
смазочни материали и други), за материали
(препарати, пясък, сол, луга и други)

141 458,00 лв.
150 614,00 лв.
302 207,60 лв.
5 181,40 лв.
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