
Приложение 1

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

сметка за 2021 г. 

/лв/

Предложение за 

изменение на план-

сметка за 2021 г. /лв/

І.

1.1. Закупуване на контейнери за разделно събиране на неопасни битови и 

растителни отпадъци

716928 712500

1.2. Закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци, разположени по 

улици, тротоари, алеи и площади

27500 27500

1.3. Закупуване на компостери за биоотпадъци 31500 31500

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

смесени битови отпадъци  по демонстративен проект

35000

Общо по Раздел І-ви 775928 806500

ІІ.

2.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата 

на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, 

предназначени за обществено ползване

1432000 1432000

2.2. Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от села 616502 616502

Общо по Раздел ІІ-ри 2048502 2048502

ІІІ.

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

отпадъци / вкл. вода, ел. енергия, горива/

431801 431801

3.2. Отчисления за следексплоатационни грижи за депото съгласно чл. 60 от ЗУО 25300 25300

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

отпадъци/ 

1804000 1804000

3.4. Разходи за сепариране и транспортиране на битови отпадъци до депо 700000 700000

3.5. Мониторинг на депото за НО съгласно КР, поддръжка на информационна 

система на депо - софтуер и хардуер и ел.кантар, оросителна система

17336 17336

3.6. Изготвяне на проект за рекултивация на Регионално депо за неопасни 

отпадъци, кв. Дивдядово

36000 36000

3.7. Проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн в 

Регионално депо

60000

Общо по Раздел ІІІ-ти 3014437 3074437

ІV.

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

и другите територии, предназначени за обществено ползване, в т.ч. миене на 

улици 124 дни х 4 мсм = 109786 лв.

684196 734196

4.2. Почистване и транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища 60000 60000

4.3. Почистване  и транспортиране на отпадъци от дъждоприемни шахти 20000 20000

4.4. Събиране и обезвреждане на едрогабаритни отпадъци от бита 30000 30000

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

общински предприятия

798072 3037652

4.6 Оползотворяване  на строителни отпадъци от бита 10000 10000

4.7 Събиране и транспортиране на строителни отпадъци от бита 50000 50000

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

ползване

План-сметка за 2021 г.  - по чл. 66 от ЗМДТ 

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



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

рекултивация на кариера Мътница с цел оползотворяване на инертни 

строителни отпадъци

36000 36000

4.9 Събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци от населението 100865 100865

4.10 Изграждане на бетонови площадки за контейнери ОП "СБ" 15000 15000

4.11. Общоградски инициативи и мероприятия и информиране 20000 20000

4.12. Контрол по чистотата на Община Шумен 290000 290000

4.13. Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от населените 

места в общ. Шумен

36000 36000

4.14. Изготвяне на програма за управление на отпадъците на Община Шумен  26000 60000

4.15 Отреждане и изграждане на площадка за събиране на излезли от употреба 

автомобилни гуми

50000 50000

4,16 Транспортиране и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни 

гуми (ИУАГ)

35000 35000

4,17 Изграждане на 29 броя площадки за разделно събиране на строителни и 

биоразградими отпадъци в населените места на община Шумен

211797

4,18 Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Шумен 60000

4,19 Изготвяне на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 

почвите на Община Шумен 

15000

4,2 Текущ ремонт на второстепенен път от бул. "Симеон Велики"    до 

Общински център за  събиране на опасни отпадъци и на ИУАГ 

300000

4,21 Рехабилитация на пътна настилката от бул. "Мадара"   до база на ОП 

"Чистота" и ОП "Паркове и обредна дейност"

48000

Общо по Раздел ІV-ти 2261133 5219510

Всичко общо разходи по план-сметката 8 100 000 11 148 949

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

Финансиране от  отчисления за депонирани отпадъци, в т.ч.: 1 600 000 4 648 949

Финансиране от  отчисления по Наредба №7/2013 г. 3 022 300

Финансиране от  отчисления по § 58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. 1 626 649

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН


