
„Сметосъбиране и сметоизвозване“

I.

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 .

1. Контейнер тип Бобър с вместимост 1,1куб.м./л. броя 70 000

Всичко: 70 000

II.
Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

или други инсталации и съоръжения за третирането  им.
тон/км

1.
Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на граждани и

предприятия, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване
тон/км 2 968 421

Всичко: 2 968 421

„Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ --

Ill.

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 на отпадъците.

1. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците-1,6 лв. 14 400

2. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 95 лв. 855 000

3.
Експлоатационни разходи на съответните съоръжения (включително за сепариране и

оползотворяване на битови отпадъци);
346 800

4. Депониране и съхранение на битови отпадъци; 514 440

5.

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,

10 000

Всичко: 1 740 640

IV.
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от

населените места, предназначени за обществено ползване.

1.

Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски площадки,

паркове, гробищните паркове, сервитутни зони на общински пътища - метене, машинно и ръчно

миене, събиране, извозване на отпадъците, почистване на пясък, почистване на нерегламентирани

сметища и др.;

685 159

Всичко: 685 159

Общо за всичките дейности 5 464 220

Приложение №1

Наименование на услугата/дейността

Мерна 

единица/

Количест

во

План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

Общо                   

/лева/


