
 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Николай  Мелемов   

Кмет на Община Смолян 

 

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на покупка на 

материални активи за изпълнение на дейностите по 

„Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота 

на териториите за обществено ползване в община Смолян“ 

чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).   

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 17.07.2020 г. на сайта на Община Смолян на основание чл.15 във 

връзка с чл. 4, т. 1 и от Закона за общинския дълг и чл. 7, ал. 2 от Наредба за 

условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по 

Закона за общинския дълг приета с решение №593 от 27.04.2007 г. от 

Общински съвет – Смолян, бе обявено публично обсъждане с местната 

общественост във връзка с намерението на Община Смолян да поеме 

дългосрочен дълг за финансиране на покупка на материални активи за 

изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 

на чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян“ чрез 

безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване 

на околната среда (ПУДООС). Общественото обсъждане се състоя на 

30.7.2020 г. от 16.00 ч. в сградата на Община Смолян. 

Поемането на дългосрочен дълг е с цел финансиране на покупка на 

материални активи за изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържане на чистота на териториите за обществено 

ползване в община Смолян“. 

За изпълнение на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в община 

Смолян е необходимо покупката на съдове за смет и специализирана 

техника, с която да се изпълнява дейността. 

Необходимите материални активи са както следва: 

- Съдове тип „Бобър“ 1100 л.; 

- Съдове тип Кофа 240 л; 



- Съдове за пепел; 

- Съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

- Съдове за разделното събиране, съхраняването и извозване на 

битови биоразградими отпадъци; 

- Сметосъбирачи; 

- Самосвали / товарни автомобили за отпадъците от почистването - 

от които минимум 1 бр. да е подходящ (снабден с необходимото оборудване) 

за обслужване на системата за разделно събиране; 

- комбинирани багери / челни товарачи; 

- водоноски. 

 

Съгласно чл. 112 от ЗУО – (1). Кметът на общината или 

оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително 

разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и 

строителни отпадъци; 

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 

общински и/или регионални депа; 

3. площадките за дейностите с ОЧЦМ; 

4. спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22; 

5. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 

2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) изоставянето на битови отпадъци и 

нерегламентираното им изхвърляне. 

(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, 

рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за 

битови и строителни отпадъци на територията на съответната община. 

За осъществяване на горе посочените дейности жителите на Община 

Смолян на основание чл. 14 от Наредба №2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян 

заплащат такса битови отпадъци в размер определен от Общински съвет – 

Смолян. Събраната такса битови отпадъци покрива извършените разходи за 

описаните дейности. За изпълнение на дейностите от собствено общинско 

предприятие е необходимо първоначални инвестиции за покупката на съдове 

за смет и комунална техника. 

За обезпечаване на безлихвения заем от ПУДООС ще се използва 

събраните такси битови отпадъци, както и отчисленията по чл. 64 от ЗУО. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо Община Смолян да осигури 

първоначална инвестиция за покупката на материални активи чрез поемане 

на дългосрочен дълг в размер на 2 000 000 /два милиона/  лева за разплащане 

на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от такса битови 

отпадъци и отчисленията по чл. 64 от ЗУО. 

Във връзка с гореизложеното, както и с чл. 3, т. 5 от Закона за 

общинския дълг, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

Общински съвет Смолян да приеме следното 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

I. Дава съгласие да бъде поет дългосрочен безлихвен заем от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) в размер на 2 000 000   /два милиона/ лева. 

II. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи Заявление за 

отпускане на безлихвен заем от ПУДООС, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по точка I. 

 

 

Вносител, 
 

Николай Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 

 

 

 

 


