
Стойност с 

включен ДДС

2 000 лв

1 358 320 лв

1 756 488 лв

1 029 497 лв

4 146 305 лв

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №1

ПЛАН – СМЕТКА

на обобщените разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане 

на чистотата на териториите на населените места в Община Разград за 2017 година по 

Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.



Стойност с 

включен ДДС

0 лв

8 446 лв

7 654 лв

8 456 лв

24 556 лв

Стойност с 

включен ДДС

7 802 лв

6 654 лв

3 360 лв

17 816 лвВСИЧКО:

Приложение №2А

Приложение №2

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на с.Балкански, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането  им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането 

им.

Разходи за обезвреждане  на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени  за обществено  ползване.

ВСИЧКО:

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични платна 

през зимния период на територията на с.Балкански, общ.Разград за 2017 година по сключени 

договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 

обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането  им до Регионално 

депо Разград.



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 30.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 9.288

1.3. Брой обслужване за година 28.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 30.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 28.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 35.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване  на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен  брой на снегопопочистванията  за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен  брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.350

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща  техника 10.000

3.6. Време в часове за снегопочистване  на едно платно на улица в участък от 1км 0.100

3.7. Време в часове за снегопочистване  на двете платна на улица в участък от 1км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване  на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен ДДС

644.00 лв.

200.00 лв.

444.00 лв.

1 000.00 лв.

Зимно поддържане

ПЛАН – СМЕТКА

Елементи на ценообразуване:

Приложение №2Б

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване  на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, за 

поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по поддържане 

на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране  на отпадъци при провеждане на общински и 

национални  кампании за почистване на населените места и  на едрогабаритни  

отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 

7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и поддръжка на 

автомобила./



5 096.00 лв.

4 896.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

6 740.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 444.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 6.000

Елементи на ценообразуване:

ВСИЧКО:

Разходи за контрол и осъществяване  на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране  на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено  ползване 

разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на уличните 

платна, площадите, алеите, парковите и другите територии в населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън границите 

на населеното място



Стойност с 

включен ДДС

0 лв.

12 905 лв.

12 646 лв.

6 010 лв.

31 561 лв.

Стойност с 

включен ДДС

12 483 лв

10 646 лв

1 440 лв

24 569 лв

Приложение №3

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на с.Благоево, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Елементи на ценообразуване:

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането  им до Регионално 

депо Разград.

Дейност

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени  за обществено  ползване.

ВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане  на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането  им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №3A

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на с.Благоево, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 

обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

ВСИЧКО:



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 48.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 9.288

1.3. Брой обслужване за година 28.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 48.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 28.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 15.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване  на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен  брой на снегопопочистванията  за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен  брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.325

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща  техника 10.000

3.6. Време в часове за снегопочистване  на едно платно на улица в участък от 1 км 0.100

3.7. Време в часове за снегопочистване  на двете платна на улица в участък от 1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване  на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен ДДС

422.00 лв.

200.00 лв.

222.00 лв.

2 000.00 лв.
Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране  на отпадъци при провеждане на общински 

и национални  кампании за почистване на населените места и  на едрогабаритни  

отпадъци от контейнери с обем 3м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 3м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване  на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, за 

поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по поддържане 

на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

ПЛАН – СМЕТКА

Приложение №3Б

Зимно поддържане

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци



4 570.00 лв.

4 370.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

6 992.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 222.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 3 куб.м 3.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 2.000

Разходи за контрол и осъществяване  на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране  на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено  ползване 

разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

Елементи на ценообразуване:

ВСИЧКО:



Стойност с 

включен ДДС

0 лв

49 610 лв

48 766 лв

11 102 лв

109 478 лв

Стойност с 

включен ДДС

45 414 лв

46 766 лв

1 440 лв

93 620 лвВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на с.Гецово, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №4А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №4

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на с.Гецово, общ.Разград за 2017 година

Дейност



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 164.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 164.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 15.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.375

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен ДДС

4 196.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, 

за поддържане на торищна площадка,   за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №4Б

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



3 996.00 лв.

2 000.00 лв.

9 662.00 лв.

9 462.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

15 858.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 3 996.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 3.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 36.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено 

ползване разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

15 131 лв

13 977 лв

7 202 лв

36 310 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

14 043 лв

11 977 лв

2 208 лв

28 228 лвВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на с.Дряновец, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №5А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №5

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на с.Дряновец, общ.Разград за 2017 година

Дейност



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 54.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 9.288

1.3. Брой обслужване за година 28.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 54.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 28.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 23.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.625

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 088.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, 

за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №5Б

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



888.00 лв.

2 000.00 лв.

4 994.00 лв.

4 794.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

8 082.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 888.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

36 093 лв

36 220 лв

11 267 лв

83 580 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

33 229 лв

34 220 лв

6 336 лв

73 785 лвВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на с.Дянково, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №6А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №6

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на с.Дянково, общ.Разград за 2017 година

Дейност



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 120.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 120.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 66.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 1.400

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

2 864.00 лв.

200.00 лв.

2 664.00 лв.

2 000.00 лв.

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци,  

за поддържане на торищна площадка, за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №6Б

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



4 931.00 лв.

4 731.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

9 795.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 2 664.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 3.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 24.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено 

ползване разположени извън границите на населеното място.
― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

14 160 лв

14 547 лв

5 951 лв

34 658 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

12 184 лв

12 547 лв

1 152 лв

25 883 лвВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на с.Киченица, общ.Разград за 2017 

година по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №7А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №7

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на с.Киченица, общ.Разград за 2017 година

Дейност



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 44.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 44.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 12.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.275

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 

1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 

1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 976.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното място 

за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №7Б

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



1 776.00 лв.

2 000.00 лв.

4 799.00 лв.

4 599.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

8 775.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 1 776.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 24.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии 

за обществено ползване разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери 

с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части 

и поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

9 228 лв

10 840 лв

6 062 лв

26 130 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

8 584 лв

8 840 лв

864 лв

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на с.Липник, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №8А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №8

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на с.Липник, общ.Разград за 2017 година

Дейност



18 288 лв

1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 31.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 31.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 9.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.225

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

644.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии 

за обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 

година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №8Б

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



444.00 лв.

2 000.00 лв.

5 198.00 лв.

4 998.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

7 842.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 444.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 1.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено 

ползване разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

20 527 лв

22 246 лв

8 275 лв

51 048 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

19 661 лв

20 246 лв

2 112 лв

42 019 лвВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на с.Мортагоново, общ.Разград за 2017 година 

по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 

депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №9А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №9

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на с.Мортагоново, общ.Разград за 2017 година

Дейност



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 71.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 71.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 22.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.475

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6. Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

866.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, 

за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински 

и национални кампании за почистване на населените места и  на едрогабаритни 

отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №9Б

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



666.00 лв.

2 000.00 лв.

6 163.00 лв.

5 963.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

9 029.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 666.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 3.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 6.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

3 653 лв

4 327 лв

6 158 лв

14 138 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

3 231 лв

3 327 лв

960 лв

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на с.Недоклан, общ.Разград за 

2017 година по сключени договори на Община Разград за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално 

депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 

и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №10А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №10

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на с.Недоклан, общ.Разград за 2017 година

Дейност



7 518 лв

1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 15.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 28.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 15.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 28.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 10.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.250

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък 

от 1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в 

участък от 1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

422.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното 

място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №10Б

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



200.00 лв.

222.00 лв.

1 000.00 лв.

5 198.00 лв.

4 998.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

6 620.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 222.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 1.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 6.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на 

населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата 

на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии в населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от 

контейнери с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания 

автомобил, рез.части и поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински 

и национални кампании за почистване на населените места.

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

23 825 лв

21 391 лв

7 863 лв

53 079 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

22 737 лв

19 391 лв

3 264 лв

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на  с.Осенец, общ.Разград за 2017 

година по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и 

чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №11А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №11

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Осенец, общ.Разград за 2017 година

Дейност



45 392 лв

1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 68.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 9.288

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 68.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 34.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.750

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6. Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 0.100

3.7. Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 088.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци,  за поддържане на торищна площадка, за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното 

място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински 

и национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №11Б

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



888.00 лв.

2 000.00 лв.

4 599.00 лв.

4 399.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

7 687.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 888.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на 

населеното място.
― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

в населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от 

контейнери с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания 

автомобил, рез.части и поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

9 673 лв

8 985 лв

5 793 лв

24 451 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

9 362 лв

7 985 лв

960 лв

18 307 лвВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на  с.Островче, общ.Разград за 2017 година 

по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №12А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №12

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Островче, общ.Разград за 2017 година

Дейност



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 28.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 9.288

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 28.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 10.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.150

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 

1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

311.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното място 

за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №12Б

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



111.00 лв.

1 000.00 лв.

4 833.00 лв.

4 633.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

6 144.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 111.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 1.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 3.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено 

ползване разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери 

с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

6 459 лв

7 988 лв

6 632 лв

21 079 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

5 815 лв

5 988 лв

2 208 лв

14 011 лв

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №13А

ПЛАН – СМЕТКА

Приложение №13

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Побит камък, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на   с.Побит камък, общ.Разград за 2017 

година по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

ВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 21.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 21.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 23.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.575

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

644.00 лв.

200.00 лв.

Зимно поддържане

Приложение №13Б

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци

Елементи на ценообразуване:

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, 

за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.



444.00 лв.

2 000.00 лв.

4 424.00 лв.

4 224.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

7 068.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 444.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 6.000

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено 

ползване разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

12 995 лв

14 262 лв

6 014 лв

33 271 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

11 907 лв

12 262 лв

1 824 лв

25 993 лв

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №15А

ПЛАН – СМЕТКА

Приложение №15

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Пороище, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на  с.Пороище, общ.Разград за 

2017 година по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране 

на битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

ВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 43.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 43.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 19.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.475

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6. Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 0.100

3.7. Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 088.00 лв.

200.00 лв.

888.00 лв.

Зимно поддържане

Приложение №15Б

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци

Елементи на ценообразуване:

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински 

и национални кампании за почистване на населените места.

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от 

контейнери с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания 

автомобил, рез.части и поддръжка на автомобила./

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното 

място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.



2 000.00 лв.

4 190.00 лв.

3 990.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

7 278.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 888.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 1.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 24.000

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на 

населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

в населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

5 395 лв

5 436 лв

6 986 лв

17 817 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

4 307 лв

4 436 лв

1 056 лв

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 

и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №14А

ПЛАН – СМЕТКА

Приложение №14

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Просторно, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на  с.Просторно, общ.Разград за 

2017 година по сключени договори на Община Разград за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално 

депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период



9 799 лв

1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 20.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 28.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 20.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 28.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 11.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.275

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък 

от 1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в 

участък от 1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 088.00 лв.

200.00 лв.

Зимно поддържане

Приложение №14Б

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински 

и национални кампании за почистване на населените места.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното 

място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.



888.00 лв.

1 000.00 лв.

5 930.00 лв.

5 730.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

8 018.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 888.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от 

контейнери с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания 

автомобил, рез.части и поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на 

населеното място.
― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата 

на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии в населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

6 791 лв

7 559 лв

5 613 лв

19 963 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

6 369 лв

6 559 лв

576 лв

13 504 лв

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №16А

ПЛАН – СМЕТКА

Приложение №16

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Радинград, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на  с.Радинград, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 

депо Разград.

ВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 23.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 23.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 6.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.150

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

422.00 лв.

200.00 лв.

Зимно поддържане

Приложение №16Б

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци

Елементи на ценообразуване:

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, 

за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.



222.00 лв.

1 000.00 лв.

5 037.00 лв.

4 837.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

6 459.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 222.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 1.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 6.000

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място



Стойност с 

включен ДДС

0 лв

41 431 лв

35 649 лв

12 213 лв

89 293 лв

Стойност с 

включен ДДС

39 455 лв

33 649 лв

4 128 лв

77 232 лв

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №17А

ПЛАН – СМЕТКА

Приложение №17

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Раковски, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на  с.Раковски, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 118.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 9.288

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 118.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 43.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.825

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 

1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен ДДС

1 976.00 лв.

200.00 лв.

1 776.00 лв.

2 000.00 лв.

Зимно поддържане

Приложение №17Б

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, 

за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.



8 085.00 лв.

7 885.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

12 061.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 1 776.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 4.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено 

ползване разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

25 733 лв

27 380 лв

6 172 лв

59 285 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

24 645 лв

25 380 лв

1 344 лв

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на  с.Стражец, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №18А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №18

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Стражец, общ.Разград за 2017 година

Дейност



51 369 лв

1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 89.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 89.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 14.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.300

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 

км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 088.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, 

за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на дейности по 

поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии за 

обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №18Б

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



888.00 лв.

2 000.00 лв.

4 828.00 лв.

4 628.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

7 916.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 888.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания автомобил, рез.части и 

поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

8 411 лв

9 541 лв

6 398 лв

24 350 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

7 323 лв

7 541 лв

1 536 лв

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на  с.Топчии, общ.Разград за 2017 

година по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и 

чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №19А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №19

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Топчии, общ.Разград за 2017 година

Дейност



16 400 лв

1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 34.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 28.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 34.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 28.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 16.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.275

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък 

от 1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък 

от 1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 088.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното 

място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински 

и национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №19Б

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



888.00 лв.

2 000.00 лв.

4 862.00 лв.

4 662.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

7 950.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 888.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на 

населеното място.
― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

в населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от 

контейнери с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания 

автомобил, рез.части и поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

10 780 лв

10 981 лв

4 760 лв

26 521 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

9 692 лв

9 981 лв

672 лв

20 345 лвВСИЧКО:

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на  с.Ушинци, общ.Разград за 2017 

година по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №20А

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №20

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Ушинци, общ.Разград за 2017 година

Дейност



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 35.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 35.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 7.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.300

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък 

от 1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък 

от 1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

1 088.00 лв.

200.00 лв.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното 

място за 2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №20Б

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



888.00 лв.

1 000.00 лв.

4 088.00 лв.

3 888.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

6 176.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 888.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 2.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 12.000

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на 

населеното място.
― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от 

контейнери с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания 

автомобил, рез.части и поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

4 299 лв

4 992 лв

6 321 лв

15 612 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

3 877 лв

3 992 лв

1 152 лв

9 021 лв

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците. 
Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №21А

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на 

улични платна през зимния период на територията на  с.Черковна, общ.Разград за 2017 

година по сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

Регионално депо Разград.

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.

Приложение №21

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на  с.Черковна, общ.Разград за 2017 година

Дейност

ВСИЧКО:



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 18.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 28.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 18.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 28.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 12.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 0.300

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6.

Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък 

от 1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък 

от 1 км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

422.00 лв.

200.00 лв.

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на 

общински и национални кампании за почистване на населените места и  на 

едрогабаритни отпадъци от контейнери с обем 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни 

отпадъци, за поддържане на торищна площадка,  за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното 

място за 2017 година.

Дейност

Събиране на битови отпадъци

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №21Б

Елементи на ценообразуване:



222.00 лв.

1 000.00 лв.

5 169.00 лв.

4 969.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

6 591.00 лв.

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 222.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 1.000

1.2. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.3. Брой обслужване за година 6.000

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на 

чистотата, финансиране на дейности по поддържане на чистотата  

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на 

територии за обществено ползване разположени извън границите на 

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по 

програми за осигуряване на заетост.

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от 

контейнери с обем 7м3. /ГСМ, ФРЗ на водача на спецеализирания 

автомобил, рез.части и поддръжка на автомобила./

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:



Стойност с 

включен 

ДДС

0 лв

27 891 лв

30 516 лв

13 150 лв

71 557 лв

Стойност с 

включен 

ДДС

27 691 лв

28 516 лв

4 320 лв

60 527 лв

ВСИЧКО:

Приложение №22А

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на улични 

платна през зимния период на територията на  с.Ясеновец, общ.Разград за 2017 година по 

сключени договори на Община Разград за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

и обезвреждане на отпадъци на Регионално депо Разград.

Дейност

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 

депо Разград.

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна през зимния период

ВСИЧКО:

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Приложение №22

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на  с.Ясеновец, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им.



1

1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 100.000

1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 7.692

1.3. Брой обслужване за година 36.000

2

2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 100.000

2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.140

2.3. Брой обслужване за година 36.000

2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3

3.1. Дължина на уличната мрежа в км. 45.000

3.2. Ед. цена за механ. снегопочистване на улични платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.3. Приблизителен брой на снегопопочистванията за сезон в една година 8.000

3.4. Приблизителен брой на мсм за еднократно снегопочистване 1.075

3.5. Средна скорост на движение в км за час на снегопочистваща техника 10.000

3.6. Време в часове за снегопочистване на едно платно на улица в участък от 1 км 0.100

3.7.

Време в часове за снегопочистване на двете платна на улица в участък от 1 

км 0.200

3.8. Брой мсм за снегопочистване на 1 км от уличната мрежа 0.025

Стойност с 

включен 

ДДС

200.00 лв.

2 000.00 лв.

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за поддържане на торищна площадка, за контрол и осъществяване на 

дейности по поддържане на чистотата , финансиране на дейности по поддържане на 

чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване на територии 

за обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 2017 

година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински 

и национални кампании за почистване на населените места.

Разходи за поддържане и обработка на отпадъци в торищната площадка на 

населеното място

Депониране на отпадъци

Зимно поддържане

Приложение №22Б

ПЛАН – СМЕТКА

Елементи на ценообразуване:

Събиране на битови отпадъци



8 830.00 лв.

8 630.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

11 030.00 лв.ВСИЧКО:

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми 

за осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място.

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място



Стойност с 

включен ДДС

2 000 лв

1 004 884 лв

1 400 585 лв

871 099 лв

3 278 568 лв

Стойност с 

включен ДДС

932 492 лв

1 397 585 лв

570 998 лв

386 206 лв

184 792 лв

2 901 075 лв

1 Събиране на битови отпадъци 932 491.56 лв.

1.1. Ежедневно обслужване 109 309.20 лв.

1.1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 65.000

1.1.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 4.620

1.1.3. Брой обслужване за година 364.000

1.2. Обслужване през ден 823 182.36 лв.

1.2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 979.000

1.2.2. Ед.цена за обслуж. на конт. тип Бобър, в лева с вкл.ДДС 4.620

1.2.3. Брой обслужване за година 182.000

2 Депониране  на отпадъци 1 397 584.84 лв.

2.1. Депониране  на отпадъци от контейнери с ежедневно обслужване 87 014.38 лв.

2.1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 65.000

2.1.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.065

2.1.3. Брой обслужване за година 364.000

2.1.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.1.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.1.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

2.2. Депониране  на отпадъци от контейнери с обслужване през ден 1 310 570.46 лв.

2.2.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м 979.000

2.2.2. Количества отпадъци в един брой конт. тип Бобър от 1.1 куб.м., в тонове 0.130

2.2.3. Брой обслужване за година 182.000

2.2.4. Цена на услуга за депониране в лв./тон с вкл.ДДС 12.720

2.2.5. Обезпечение по чл.60 ал1 от ЗУО в лв./тон 3.860

2.2.6. Отчисление по чл.64 ал1 от ЗУО в лв./тон 40.000

3 Поддържане на чистота 570 998.28 лв.

3.1. Пролетно, лятно и есенно  поддържане 386 206.08 лв.

3.1.1. Машинно  метене 127 200.00 лв.

3.1.1.1. Приблизителен брой дни почиствания на обществените територии за година 212.000

3.1.1.2. Приблизителна дължина на уличната мрежа  подлежаща за еднократно механизирано метене в км. 25.000

3.1.1.3.
Ед. цена за механ. метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване за 1 мсм с вкл. 

ДДС
480.000

Разходи за 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 отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Приложение №23А

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на гр.Разград, общ.Разград за 2017 година по сключени договори на Община 

Разград за събиране и транспортиране на битови отпадъци и обезвреждане на отпадъци на 

Регионално депо Разград, с изключение на алеите, парковите и други озеленени територии 

предназначени за обществено ползване.

Приложение №23

ПЛАН – СМЕТКА

на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на гр.Разград, общ.Разград за 2017 година

Дейност

Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други.

Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането 

им.

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 

депо Разград.

Разходи за обезвреждане на битови отпадъци на Регионално депо Разград. 

Разходи за почистване на улични платна, площадите и други територии 

предназначени за обществено ползване, в т.ч.:

—пролетно, лятно и есенно поддържане;

Дейност

—зимно поддържане.

ВСИЧКО:

Елементи на ценообразуване:



3.1.1.4. Средна скорост на движение  в км за час на сметометачната техника 5.000

3.1.1.5. Време в часове за механизирано  метене на едно платно на улица в участък от 1 км 0.200

3.1.1.6. Време в часове за механизирано  метене на двете платна на улица в участък от 1 км 0.400

3.1.1.7. Брой мсм за механизирано  метене на 1 км от уличната мрежа 0.050

3.1.2. Ръчно метене 223 808.40 лв.

3.1.2.1. Приблизителен брой дни почиствания на обществените територии за година 212.000

3.1.2.2.
Приблизителна площ подлежаща за еднократно ръчно метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за 

обществено ползване в дка
115.000

3.1.2.3.
Ед. цена за ръчно метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване в лв/дка с вкл. 

ДДС
9.180

3.1.3. Почистване  на кошчета 35 197.68 лв.

3.1.3.1. Брой улични кошчета за отпадъци 98.000

3.1.3.2. Ед.цена за почистване на отпадъци от улични кошчета лв./брой с вкл.ДДС 0.984

3.1.3.3. Приблизителен брой дни почиствания на улични кошчета за година 365.000

3.2. Зимно поддържане 184 792.20 лв.

3.2.1. Снегопочистване 87 192.00 лв.

3.2.1.1. Механизирано  почистване 84 168.00 лв.

3.2.1.1.1. Дължина на уличната мрежа в км. 167.000

3.2.1.1.2. Ед. цена за механ. снегопочистване  на улични  платна за 1 мсм с вкл. ДДС 480.000

3.2.1.1.3. Приблизителен  брой на снегопопочистванията  за сезон  в една година 42.000

3.2.1.1.4. Средна скорост на движение  в км за час на снегопочистваща  техника 10.000

3.2.1.1.5. Време в часове за снегопочистване  на едно платно на улица в участък от 1 км 0.100

3.2.1.1.6. Време в часове за снегопочистване  на двете платна на улица в участък от 1 км 0.200

3.2.1.1.7. Брой мсм за снегопочистване  на 1 км от уличната мрежа 0.025

3.2.1.2. Ръчно почистване 3 024.00 лв

3.2.1.2.1. Площи подлежащи  за еднократно  ръчно почистванеот  сняг  в дка 10.000

3.2.1.2.2. Приблизителен  брой дни за ръчно почистване  от сняг 21.000

3.2.1.2.3. Ръчно почистване  от сняг на улици, тротоари и площади  лв./дка 14.400

3.2.2. Обезопасяване  на улиците  против  заледяванията 97 600.20 лв.

3.2.2.1. Опесъчаване 11 158.56 лв.

3.2.2.1.1. Приблизителен  брой обработка за сезон  в една година 21.000

3.2.2.1.2.
Ед. цена за механ. обезопасяване  на уличните платна чрез опесъчаване  с пясъчно солни  смеси в лв/дка с 

вкл.ДДС 6.480

3.2.2.1.3. Площи подлежащи  за еднократно  опесъчаване  в дка
82.000

3.2.2.2. Лугиране 11 158.56 лв.

3.2.2.2.1. Приблизителен  брой обработка за сезон  в една година 21.000

3.2.2.2.2.
Ед. цена за механ. обезопасяване  на уличните платна чрез чрез разпръскване  на лугиращи  смеси в лв/дка с 

вкл.ДДС 6.480

3.2.2.2.3. Площи подлежащи  за еднократно  лугиране  в дка 82.000

3.2.2.3. Материали 75 283.08 лв.

3.2.2.3.1. Пясъко-солна смес 64 471.68 лв.

3.2.2.3.1.1. Разходна  норма за опесъчаване  g / m2 500.000

3.2.2.3.1.2. Разходна  норма за опесъчаване  тон /дка 0.500

3.2.2.3.1.3. Приблизителен  брой обработка за сезон  в една година 21.000

3.2.2.3.1.4. Площи подлежащи  за еднократно  опесъчаване  в дка 82.000

3.2.2.3.1.5. Ед.цена на пясъко-солна  смес съдържаща техн. сол (NaCI)-в лв./тон с вкл.ДДС 74.880

3.2.2.3.2. Луга 10 811.40 лв.

3.2.2.3.2.1. Разходна  норма за лугиране  g / m2 100.000

3.2.2.3.2.2. Разходна  норма за лугиране  тон /дка 0.100

3.2.2.3.2.3. Приблизителен  брой обработка за сезон  в една година 21.000

3.2.2.3.2.4. Площи подлежащи  за еднократно  лугиране  в дка 82.000

3.2.2.3.2.5. Ед.цена на луга-натриева луга (воден разтвора на NaCI) - в лв./тон с вкл.ДДС 62.784

Стойност с 

включен ДДС

2 000 лв

15 000 лв

3 000 лв

240 000 лв

260 000 лв

Приложение №23Б

ПЛАН – СМЕТКА

Обхват на дейността на ОП „Паркстрой” в гр.Разград за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци и поддържане чистотата на озеленените територии за обществено ползване

на разходите за извършване на дейностите за събиране на отпадъци и поддържане на 

чистотата на алеите, парковите и други озеленени територии предназначени за обществено 

ползване в гр.Разград, общ.Разград за 2017 година.

Дейност

Разходи за доставка на кошчета за отпадъци за нуждите на алеите, парковите и 

други озеленени територии предназначени за обществено ползване.

ВСИЧКО:

Разходи за почистване на  алеите, парковите и и други озеленени територии 

предназначени за обществено ползване.

Забележка: При определяне на разходите за  почистване на улични платна, площадите и други територии предназначени за обществено ползване, в т.ч и 

зимното поддържане, разчетите са направени на база основни дейности, които са необходими за изпълнение въз основа на индикативни данни за площи  

и дължини на улици. Количествата и вида на възложените работи ще се определя в зависимост от възникналите потребности в рамките на одобрената 

план-сметка.

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 

депо Разград от територията на алеите, парковите и други озеленени територии 

предназначени за обществено ползване.

Разходи за обезвреждане и преработка отпадъци.



Стойност с 

включен ДДС

57 392 лв

7 000 лв

35 000 лв

15 392 лв

60 101 лв

58 601 лв

500 лв

1 000 лв

117 493 лв

1 Събиране на едрогабаритни отпадъци 15 392.00 лв.

1.1. Брой контейнери от 7 куб.м 4.000

1.2. Брой контейнери от 3 куб.м 4.000

1.3. Средна ед.цена за обслужване на контейнер 37.000

1.4. Брой обслужване за година 52.000
 

Елементи на ценообразуване:

1.Представително поддържане:

-Градската градина до часовниковата кула и пред ТДУ.

-Територии около Общински културен център, ХГ "Илия Петров" и НЗОК.

-Територии на пл. "Момина чешма", от двете страни на стълбите от х-л Разград до пл."Момина чешма", пред и около 

Средношколско  общежитие.

-Градината пред х-л "Централ" и градината западно от "БИЛЛА".

-Градината пред Държавен архив.

-Градината на пл. "Независимост".

-Градината на пл. "Стамболов".

-Клоцове от двете страни на ул. "В.Левски" от ул. "Дунав" до ул."Княз Борис".

-Клоцове по ул. "Паркова” от пл. „Възраждане" до входа на Северен градски парк".

-Градината пред Дом на техниката и ДМШ "Илия Бърнев".

-Територии около спортна зала "Лудогорец".

2.Интензивно поддържане :

-Площи и междублокови пространства в кв. "Абритус", кв.54-157, кв.Васил Левски", кв.179, кв. "Лудогорие", кв. 

"Майстор Манол", кв. "Млади семейства 1 и 2" и квартали в широк градски център .

3.Екстензивно поддържане:

-Северен градски парк.

-Терени в Промишлена зона.

-Скат над Автогара Разград и околовръстния път до ЖК „Орел".

-Площи и междублокови пространства в ЖК „Орел", в ЖП Гара Разград и всички останали квартални територии извън 

посочените;

―Почистване на територии за обществено ползване разположени извън 

границите на населеното място

-Зона за отдих "Пчелина";

- Поддържане на велоалея  гр.Разград-м.Пчелина.

ПЛАН – СМЕТКА

Приложение №23В

― Поддържане на чистотата в населеното място изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост.

ВСИЧКО:

на разходите при провеждане на общински и национални кампании за почистване на 

населените места, за обслужване на контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци, за 

контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата , инвестиционни разходи 

за Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Разград, финансиране на дейности по 

поддържане на чистотата  изпълнявани по програми за осигуряване на заетост, почистване 

на територии за обществено ползване разположени извън границите на населеното място за 

2017 година.

Дейност

Разходи за събиране  и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места и на едрогабаритни 

отпадъци от контейнери с обем 3м3 и 7м3.

―Събиране и транспортиране на отпадъци при провеждане на общински и 

национални кампании за почистване на населените места.

― Доставка на товарен автомобил-шаси /за оборудване на специализиран 

товарен автомобил контейнеровоз/

― Контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

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

населеното място.

―Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от контейнери с 

обем 3м3 и 7м3. /експлоатационни разходи на спецеализирания автомобил, ГСМ, 

рез.части, такса за винетен стикер, застраховка ГО и др. разходи/

Разходи за контрол и осъществяване на дейности по поддържане на чистотата, 

финансиране на дейности по поддържане на чистотата  изпълнявани по програми за 

осигуряване на заетост, почистване на територии за обществено ползване 

разположени извън границите на населеното място.


