ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Одобряване на план –
сметка за годишния размер на разходите за дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и
експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на
териториите за обществено ползване за всички населени
места в Община Любимец за 2022г.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 257
на ОбС, прието с протокол № 27 от 21.12.2021 година
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.17 ал.3 от Наредба №7
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Любимец,
Общински съвет - Любимец
Р Е Ш И:

I.
Приема План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на
териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2022г., както
следва:

План-сметка за необходимите
разходи за дейностите по чл.66, ал.1
от ЗМДТ
Наименование на
услугата/дейността
I.
1.

Мерна
единица
/количество/

Единична цена
/с ДДС/

Общо лв.
/с ДДС/

УСЛУГА I „Сметосъбиране и
сметоизвозване”
Осигуряване на съдове за съхраняване на
битови отпадъци, в т.ч.:

3000

1.1

Контейнери тип „Бобър”-1100л.
Съдове за пепел;
Ремонт, подготовка за повторна употреба,
поправка на съдове за съхранение на
битови отпадъци;

2000

1.2

Дезинфекция на съдове.
Събиране, включително разделно на
битовите отпадъци и транспортирането
им до Регионално Депо Харманли:

2.1

Събиране и транспортиране на битовите
отпадъци от жилищни и нежилищни
имоти на граждани и предприятия,
попадащи в границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване и
транспорта им до депата, в т.ч. :

12
мес.

2.1.1

Средства за възнаграждения, осигуровки
и работно облекло на служители;

14 бр.
/персонал/

2.1.2

Разходи за гориво и смазочни материали;

2.

1000
351 200

351 200

212 200

91 000
2.1.3

Разходи за резервни части и ремонт;
35 000

2.1.4

Годишни технически прегледи,
застраховки, такси, винетки и данък
МПС.
13 000

Всичко за услуга I:
(т.1+т.2)

II.

УСЛУГА II „Обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други
съоръжения”

1.

Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци,
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците:

354 200

т./лв

210 442

1.1
1.2

1.3

Отчисления по чл.60 от Закона за
управление на отпадъците;
Отчисления по чл. 64 от Закона за
управление на
отпадъците;

1300т.

5.00

95.00

123 500

1300т.

1.4

Депониране и съхранение на битови
отпадъци.
Приемане и сепариране на битови отпадъци

1.5

Цена за оползотворяване на РДФ

1300т.
2100т.

22.56
22.80

29 328

92.40

47 880
3 234

35т.

Всичко за услуга II:

210 442

III.

УСЛУГА III „Чистота на териториите
за обществено ползване”

1.

Почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване- метене, миене, събиране и
извозване на отпадъците,т.ч. :
Средства за възнаграждения, осигуровки и
работно облекло на служители;

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

138 500

7 бр.
/персонал/

81 500

Почистване от битови и строителни
отпадъци на сервитутни зони на общински
пътища;
Почистване на нерегламентирани сметища;
Почистване на дъждоприемни канали и
шахти, подлези, както битовите отпадъци на
речните корита, дерета и други в рамките на
населеното място;
Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти
от зелената система в населеното място.

15 000
32 000
2 000

8 000

Всичко за услуга III:

ОБЩО за услуги по I, II и III

6 500

138 500

703 142

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ

