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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Програмата за управление на отпадъците в община 
Смолян за периода 2016-2020 год. приета с Решение №252/01.09.2016 г. на Общински 
съвет - Смолян 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В Община Смолян е постъпило искане от „В и К“ ЕООД – Смолян вх. № 

ДЛ007622/30.07.2018 г. за промяна на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 
г. на територията на община Смолян, в частта на т. 3.3.5 Утайки от ГПСОВ.  

Съгласно изискванията на Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г. и 
промените в Закона за водите, бенефициент по проекти във „В и К“ сектора са 
експлоатационните „В и К“ дружества на съответната обособена територия, с който е 
сключен договор за експлоатация и поддръжка на съответната „В и К“ мрежа.  Съобразно 
изискванията на оперативната програма и действащото законодателство оператора „В и К“ 
ЕООД – Смолян извърши актуализация на изготвения ПИП, включително и в частта за 
оползотворяване на утайките от ГПСОВ „Смолян“. 

Актуализацията и исканата промяна е във връзка с подготовката и реализирането на 
обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян. Предложените промени са в 
съответствие с Националният стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на 
територията на Република България за периода 2014 – 2020. 

Програмата за управление на отпадъците 2016 г – 2020 г. е приета с Решение 
№252/01.09.2016 г. по Протокол №16/01.09.2016 г. от заседание на Общински съвет – 
Смолян. Същата е разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/, от колектив от експерти на Енергийна агенция-Пловдив и 
със съдействието на Община Смолян. 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 
общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове към него, а именно дейностите свързани със събиране, транспортиране, 
третиране, оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци и всички останали 
специфични отпадъчни потоци в Община Смолян. 
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При разработването на Програмата по управление на отпадъците са взети под 
внимание основните приоритети на Националния план за управление на дейностите по 
отпадъците, като намаляване образуването на отпадъци, рециклиране, повторна употреба 
или други форми на оползотворяване. 

Исканото допълнение включва разглеждане на начини за оползотворяване на 
формираните утайки, използването им за техническа рекултивация на нарушени терени, 
използването им в селското и горско стопанство.  

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 52, ал.8 от Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/, чл.20, чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация, предлагам Общински съвет Смолян да приеме следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 
1. Допълва в края на т. 3.3.5. Програма за управление на отпадъците на община Смолян 

за периода 2016-2020 год., приета с Решение №252/01.09.2016 г. на Общински съвет – 

Смолян със следния текст: 

 

„Предложената стратегия за оползотворяване на утайките за ПСОВ Смолян е 

съобразена с „Национален стратегически план за управление на утайките от градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България за периода 

2014-2020 г.” и документа „Финансиране на управлението на утайки от ГПСОВ 

(адекватни решения за изпълнението на НСПУУ) Окончателен вариант“. 

Предложената стратегия за управление на утайките от ГПСОВ Смолян за периода 

2018 – 2048 год. предвижда по-голяма част от утайката да се оползотворява за 

техническа рекултивация на нарушени терени, а малка част в селското и горското 

стопанство (Фиг. 1 и Фиг.2). 

ВиК гр. Смолян има сключен предварителен договор за оползотворяване на 

утайки от ГПСОВ с „РУДМЕТАЛ“ АД, със седалище гр. Рудозем, в размер на не повече 

от 600 т/год. за рекултивация на стари обекти. 

Почвите, които са били засегнати от дейностите на мини и кариери, имат 

значителна полза от внасянето на големи количества органични вещества, намиращи 

се в утайките. В средносрочна и дългосрочна алтернатива оползотворяването на 

утайките за рекултивация на нарушени терени е приложимо за утайките от ПСОВ 

Смолян. 
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Фиг. 1 Предложен стратегически вариант за оползотворяване на утайката за 2018 г. и 2023 год. 
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Фиг. 2 Предложен стратегически вариант за оползотворяване на утайката за 2048 год. 

 
2. Задължава кмета на общината да извърши всички действия по допълване на 
Програмата. 
 

 
Вносител: /П/ 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 
 


