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УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 
 

 Съгласно § 58 на Закона за управление на отпадъците във връзка с 

Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародвани в Държавен вестник 

бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., е решено натрупаните месечните 

обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 

2020 г. внесени в съответните РИОСВ, да бъдат възстановени на Общините. 

Натрупаните средства се разходват по решение на общинския съвет чрез 

вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет 

начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

За периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. Община Смолян е 

натрупала сума от отчисления в размер на 540 135.30 лв.. На 02.02.2021 г. 

РИОСВ-Смолян е възстановила сума в размер на 444 388.99 лв., а остатъка са 

налични по сметките на Община Смолян. 

Средствата могат да се разходват само за дейности свързани с управление 

на отпадъците на територията на Община Смолян. В тази връзка за ефективното 

и ефикасно управление на различните потоци (видове) отпадъци, натрупаната 

сума да се разходва за следното: 

1. Към настоящият момент, администрирането и контролната дейност по 

отношение на отпадъците, се осъществява от 5 бр. служители (еколози), 

които са крайно недостатъчни за покриване контролната дейност на 

територията на Община Смолян. За обезпечаване на тяхната дейност и 

поради остарялата и неефективна техника са необходими закупуването 

на следните материални активи и разходи за: 

- Компютърни конфигурации (работни станции); 

- Мултифункционално устройство /цветно/-скенер, копир, принтер 

размер А3; таблети; фотоапарати; видеокамери и др.; 

- Разходи за доставка и монтаж на монитори за видеонаблюдение – 

монитори, видеорекодер-сървър, система за видеонаблюдение и др.; 

- Електрически/хибридни автомобили; 



- Разходи за обучения на служителите; 

- Назначаване на служители на временни трудови договори - за 

проверки и опазване на околната среда. 

2. За обезпечаване на дейностите по разделно събиране на отпадъците, 

които не са предмет на договор № ПНО-ОП-21.01-1 от 04.01.2021 г., 

сключен между Община Смолян и ф-ма „Глобъл Клинър“ ООД, както и 

задълженията за общината по отношение на специфични отпадъци, 

следва да се закупят следните видове съдове за: 

- разделно събиране на електрическо и електронно отпадъци 

/лампи(живачни, натриеви, литиеви и др.) и тонер касети/; 

- разделно събиране на отпадъци за административни сгради и др.; 

- компостери за обществени места и др.; 

- паркови кошчета, кошчета за разполагане по екопътеки и 

туристически дестинации и др.. 

- закупуването на найлонови торби за разделно събиране и 

предоставяне на населението за кампании.  

3. От територията на Община Смолян се генерират значителни количества 

строителни отпадъци и излезли от употреба гуми (ИУГ). През 2020 г. са 

генерирани около 90 т. строителен отпадък, който е обезвреден чрез 

депониране. За съответния отпадък са заплатени съответните 

отчисления. Около съдовете за битов отпадък се наблюдава значителни 

количества ИУГ, които немогат да се депонират, а следва да се 

предадат на специализирани фирми, които разполаган с разрешение за 

дейности с такъв отпадък. За управлението на тези потоци отпадъци   и 

съгласно чл. 19, ал. 3, т. 5 и т. 11 от ЗУО - Кметът на общината отговаря 

за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането 

на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата на територията на съответната община, както и 

осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-

голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при 

необходимост в други населени места. В тази връзка следва да се 

проучи възможността за изграждане на площадки за временно 

съхранение на ИУГ, строителни отпадъци ЕГО, опасни и други 

отпадъци. Следва да се предвидят и средства за предаване на ИУГ за 

рециклирана; 

4. В периода 2016 - 2020 година на територията на община Смолян 

действа „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 

2016-2020“ приета с Решение № 252/01.09.2016 г., изменена и 

допълнена с Решение № 919/11.09.2018 г. на Общински съвет Смолян. 

Към настоящият момент програмата е изтекла и следва да се разработи 

нова с период на действие 2021 г. - 2028 г.. На 01.04.2021 г. е сключен 

договор за изготвяне на новата програма. 

5. Периодични информационни кампании и инициативи, изработка на 

табели, информационни табла, брошури, информационни диплени и др. 

6. Съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 9 

за управление на отпадъците в община Смолян, следва да се осигури 

безплатно мобилно приложение за подаване на сигнали относно 



дейностите по Наредбата. В тази връзка се предлага да се сключи 

абонамент с известни приложения. 

Всички горе изложени дейности са остойностени в Приложение 1 към 

настоящата докладна записка. 

С предвидените дейности се цели ефективно и ефикасно управление на 

дейностите с отпадъци, засилване контрола, намаляване на депонирания 

отпадък, увеличаване на рециклируеми отпадъци, разделното събиране на 

отпадъците, подобряване и опазване чистотата на околната среда, осигуряване на 

24 ч. – видеонаблюдение на места и точки, в които се образуват значими 

замърсявания, както и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, повишаване 

на капацитета на служителите и т.н.   

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24, ал. 2  и чл. 

27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58 

от Закона за управление на отпадъците предлагам Общински съвет Смолян да 

приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 

и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, натрупани за 

периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. да се разходват чрез 

вътрешни компенсирани промени, за дейностите посочени в 

Приложение I, неразделна част от настоящата докладна записка. 

 

 

Вносител, 
 

Николай   Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 

  

 

 

 



 


