
ОБЩИНА АЙТОС 

П Л А Н – С М Е Т К А 

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020г. (лв.) 
за гр.Айтос и селата (Карагеоргиево, Караново, Пирне, Поляново, Чукарка, Черноград, 

Тополица, Раклиново, Мъглен, Черна могила, Пещерско, Дрянковец, Съдиево, Малка поляна, 

Зетьово, Лясково) 

    

Общо приходи за Община Айтос: 2 225 000 лв., в т.ч.: от такса за битови отпадъци 2 225 000 лв. 

Общо разходи за Община Айтос: 2 225 000 лв. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Наименование на приходите и разходите Приходи  

/лв./ 

Разходи 

/лв/ 

1. Приходи, предвидени в план сметката:   

1.1. От такса за битови отпадъци   2 225 000  

2. Разходи, предвидени в план-сметката:   

2.1. Събиране на битовите отпадъци, транспортирането им до депо или  други 

инсталации  и съоръжения за третирането им -  по договор  

    507 543      

    

2.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други 

територии от населените места предназначени за обществено ползване /съгл.  чл. 

66, ал.1, т.4 от ЗМДТ/ в т.ч. 

              - по договор: 

              - за заплати на работници по почистването,  работещи към общината: 

   (512 878) 

 

 

    292 878 

    220 000 

2.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на  битови 

отпадъци, включително обезпеченията и отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците /съгл. чл. 66, ал.1, т.3  от ЗМДТ/ в т.ч.: 

- такса обработка в депо Братово: 

- обезпечения по чл.60 (76 110) и отчисления по чл.64 (672 750)  от 

Закона за управление на отпадъците и Наредба №7 от 19 декември 2013г. на 

МОСВ: 

- за почистване на локални замърсявания: 

- членски внос за регионално сдружение на общините за управление на 

отпадъците: 

- закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци. 

 

 

(1 174 564)   

 

 

 

     

    242 154 

    748 860 

 

   

    120 000 

        5 000 

 

      58 550 

2.4. Осигуряване  на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, 

кофи, кошчета /съгл. чл. 66, ал.1 , т.1 от ЗМДТ/ и други материали за дейностите на 

работниците по чистота: 

  

    

     20 000    

2.5. Издръжка на Мобилен център за разделно събиране на отпадъци и 

Многофункционален автомобил с метачно устройство 

      10 015 

 

ВСИЧКО :    2 225 000 


