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Наименование на дейностите по ЗМДТ чл.66 ал.1
План-сметка за 

2022 г. /лв./

1 Раздел І - Събиране и транспортиране на битови отпадъци до

съоръжения и инсталации за тяхното третиране

1.1. Закупуване на компостери 10 000

1.2. Закупуване на контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" 1,1 куб.м 55 800

1.3. Закупуване на контейнери 4 куб.м. 4 800

1.4. Закупуване на кошчета за отпадъци, разположени по улици, тротоари, алеи

и площади
3 000

1.5. Изграждане на площадки за контейнери 5 000

1.6. Ремонт на контейнери тип Бобър –1.1м3 10 000

1.7. Обеззаразяване на съдовете за отпадъци 9 000

1.8. Събиране и превоз със специализиран автомобил от контейнери тип „Бобър”

-1.1м3  до инсталация за сепариране         
865 600

1.9. Събиране и превоз с  контейнери 2 куб.м - до инсталация за сепариране         5 000

1.10. Събиране и превоз с контейнери 4 куб.м. - до инсталация за сепариране         33 000

1.11. Събиране на отпадъци от кошчета за отпадъци, разположени по улици,

тротоари, алеи  и площади в града
6 000

1.12. Транспортиране на отпадъци с автомобил до 20 тона от инсталация за

сепариране до депо - за отпадък с код 19 12 09 "Фракция от ситата"
30 000

1.13. Транспортиране със специален автомобил на отпадъци с контейнер с обем

30 м3 от инсталация за сепариране до депо. 
280 000

1.14. Събиране и транспортиране на строителни отпадъци от домакинствата 9 000

1.15. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси 15 000

1.16. Мерки за насърчаване и повишаване на събираемостта на ТБО 4 000

Общо по раздел I 1 345 200

2
Раздел ІІ - третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации

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

отпадъци
93 600

2.2. Разходи за поддържане и експлоатация на площадка за компостиране на

биоотпадъци
120 000

2.4. Отчисления за след експлоатационни грижи за депото съгласно чл.60 от

ЗУО
16 100

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

отпадъци/
1 330 000

2.6. Изграждане на нова клетка на регионално депо за неопасни твърди битови

отпадъци в с. Пайдушко
2 135 949

ПЛАН - СМЕТКА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА

2022 г.
За необходимите  разходи за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране на 

битовите отпадъци и транспортирането им до депото и инсталацията за сепариране, 

проучване, проектиране , изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депо за битови отпадъци или инсталации и съоъръжения за третиране на 

отпадъци, включително отчислениятта по чл.60 и чл.64 от ЗУО, почистване на уличните 

платна, площадите ,алеите, парковете и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.



2.7. Изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци 10 000

2.9. За сепариране на битовия отпадък 720 000

2.10. Обезвреждане на неопасни отпадъци на Регионално депо в кв.Дивдядово

община Шумен
490 980

2.11. За поддържане на склад за инертни и строителни отпадъци с.Пролаз 4 000

2.12. Средства за пояснителна дейност и изготвяне на програма за период 2021 -

2025 г., свързана с управлението на отпадъците с цел намаляване,

оползотворяване и тяхното целесъобразно третиране.  

20 000

Общо по раздел ІІ 4 940 629

3 Раздел ІII - Поддържане на чистотата на териториите за обществено

ползване в населените места и селищните образувания в общината.

3.1.  Ръчно метене на улици и площади 440 000

3.2. Ръчно почистване на тротоарни площи от трева и бурени 30 000

3.3. Ръчно снегопочистване на улици и тротоарни площи 45 000

3.4. Механизирано метене на улици и площади 70 000

3.5. Механизирано почистване от тревни кълнове и косене по уличните настилки

и тротоари
6 300

3.7. Миене на улици и площади 6 000

3.8. Машинно оросяване на улици с вода, против запрашване 10 000

3.9. Почистване на локални замърсявания 40 000

3.11. Натоварване и транспортиране на отпадъци до инсталация за сепариране

и/или за компостиране
300 000

3.12. Снегопочистване в гр.Търговище /града/ 40 000

3.13. Снегопочистване в селата на общината 30 000

3.18. Закупуване на специален автомобил, сметосъбиращ, нов /на лизинг/ 70 000

3.19. Закупуване на товарен автомобил контейнеровоз за транспортиране на

отпадъци

3.20. Ремонт, подмяна и поддържане на улични дъждоприемни шахти 12 000

3.21. Общоградски инициативи и мероприятия 5 000

3.23. Контрольори по чистота към Общината 161 590

3 Общо по раздел ІII
1 265 890

Общо разходи - раздел І +ІІ + ІІІ 7 551 719

в т.ч. текущи разходи 5 330 970

в т.ч. инвестиционни разходи 2 220 749

в т.ч.РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ТБО 4 999 024

в т.ч. РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 2 552 695


