Приложение № 1

ПЛАН - СМЕТКА
за разходите за услугите по сметосъбиране и транспортиране на битовите
отпадъци до депата за третирането им, осигуряване на съдове за ТБО и
поддържане на териториите за обществено ползване за 2021 година
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци - контейнери, кофи и др. ( чл.66, ал.1, т.1 от ЗМДТ)
1.1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци /БО/
Вид съд за БО
брой
Ед.цена-лева Общо лева
Контейнер тип „Бобър“ 20
600,00
12 000,00
1,1куб.м,
Резервни части
х
х
2 000,00
Общо за 1.1
14 000,00
1.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата и др.
инсталации и съоръжения за третирането им
По Приложение № 2 (разходи за гориво)
50 389,32
ФРЗ и ДОО
89 280,00
- численост 8бр
Други разходи ( резервни части,застраховки, технически
25 000,68
преглед, поддръжка и др)
Общо за 1.2
164 670,00
Общо разходи по т.1
1.

178 670,00лв

2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци (т.2, ал.1, чл.66 от ЗМДТ)
Сепариране и обработка на БО в Регионално депо Перник
33 390,00
(по 26,50лв на тон отпадък)
Депониране на ТБО в Регионално депо ( по 17,34лв на тон
16 650,00
отпадък)
Отчисления по Наредба №7/19.12.2013г. , съгласно чл.64
78 720,00
от ЗУО в размер на 82,00лв на тон отпадък към РИОСВ
Перник
Общо разходи по т.2
128 760,00лв

3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др.
територии от населените места, предназначени за обществено ползване /т.3,
ал.1, чл.66 от ЗМДТ/
Метене и миене на улици и площади, снегопочистване
25 000,00
Почистване на нерегламентирани сметища
10 000,00
ФРЗ и ДОО
66 960,00
- численост 6 бр
Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената
4 000,00
система в населеното място (паркове, градини, зелени
площи)
Общо разходи по т.3
105 960,00
Необходими средства за осъществяване на дейностите по чл.66 от ЗМДТ
– 413 390,00лв

