
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

от  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с 

изпълнението на проект "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", по 

Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 

„Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 

С решение № 280/13.08.2020 г. Общински съвет – Смолян даде своето съгласие 

Община Смолян да кандидатства с проектно предложение по Открита покана № 2 

„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на 

ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната 

среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021. 

В изпълнение на горепосоченото решение, Община Смолян подготви и внесе за 

оценка проектно предложение "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните" в 

партньорство с Община Баните и  Община Кристиансанд, Норвегия. С решение № 

145/25.06.2021 г. на Програмния оператор – Министерство на околната среда и водите, 

проектното предложение е одобрено за финансиране.  

Във връзка с подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Община Смолян следва да представи споразумение за партньорство 

за изпълнение на проекта, което следва да бъде одобрено от Общински съвет – Смолян.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

    С оглед гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1,  т.8 и т.23, чл. 27, ал. 4 и 

ал.5, и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

предлагам на Общински съвет – Смолян да приеме следните  

 

 



 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Одобрява споразумение за партньорство между Община Смолян, Община 

Баните и Община Кристиансанд, Норвегия, за изпълнението на проект  "Въвеждане на 

общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на 

Община Смолян и Община Баните", по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и 

ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на 

общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


