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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

Относно: Сключване  на договор за организиране на система за разделно събиране 
на рециклируеми отпадъци съгласно чл.20,ал.2 от Закона за управление на 

отпадъците(Дв.Бр.53,13 юли 2012г.) 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Във връзка със състояло се заседание на Общински съвет – гр.Смолян на 

21.05.2014г. е взето Решение №677/21 май 2012г. за въвеждане система за разделно 

събиране на рециклируеми отпадъци съгласно чл.20, ал.2 от Закона за управление на 
отпадъците (Дв.Бр.53,13 юли 2012г.) 

Съгласно разпоредбите на чл. 20,  ал. 1, от Закона за упрвление на отпадъците 

кметът на общината организира изпълненитео на задълженията си за участие в 

системите за разделно събиране по чл.19, ал.3,  т.6 , като сключва договори при условия 

и ред, определен с решение на общинския съвет, със: 

1. организации по оползотворяване, притежаващи  разрешение, издадено по реда 

на глава пета, раздел ΙΙΙ, и/или 

2.други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 

по реда на глава пета, раздели Ι и ΙΙ, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на 

съответната община , и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 

седма, раздел ΙΙ от Закона за опазване на околната среда. 

(2) С договорите по ал.1 се урежда разделното събиране на отпадъци от 
домакинствата, административните, социалните и  обществени сгради, заведения за 
обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. 

 Община Смолян има  безвъзмездно сключен Договор с Рег. №СИ и ОС 14–7–

04/08.07.2014г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на битови 

отпадъци на територията на община Смолян за следните отпадъчни материали: хартия 

и картон, метал, пластмаса и стъкло. Срока на договора е 5 години. 

На основание чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците и чл. 32, 

ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смолян, 

Кметът на общината организира разделното събиране на отпадъчни материали от 
хартия и картон, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните 
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и сгради с обществено предназначение, заведения за обществено хранене, търговски 

обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм,  като сключва договори  с  

организации по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си 

индивидуално. Тези лица е необходимо да притежават съответния разрешителен 

документ за извършване на тази дейност. 

Договора с фирма „ТОМОВ–ТРЕЙД“ЕООД  изтича  на  08.07.2019г. 
Във връзка с гореизложеното, и на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 и чл.27, ал.3  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.20, ал.1, т.2, ал.2 

и ал.4 от Закона за управление на отпадъците, предлагам Общински съвет–Смолян да 

вземе следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

    

 1.  Одобряване на приложения проект на договор за сътрудничество; 

 

 2. Възлага  на кмета на Община Смолян да сключи  нов договор за срок от  3 

три  години за организиране на система за разделно събиране на рециклируеми 

отпадъци съгласно чл.20, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (Дв.Бр.53, 13 юли 

2012г.) съгласно одобрен проект Приложение1 и Приложение2   неразделна част от 

настоящето решение с фирма „Томов Трейд“, ЕИК по БУЛСТАТ: 120609508  

представлявано от Г. П. Х.– управител;  

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ………………… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

   

 

 

 

 

  
 
 

 


