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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване за предоставяне на финансиране от 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура „Изпълнение 
на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ 

 

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

 Във връзка с отворена процедура по Специфичната цел 1 на Приоритетна 

ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. община Смолян е допустим бенефициент.  

Целта на процедурата е насочена към въвеждане на добри практики за 
намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на 

рециклирането на отпадъци. Съобразно с това, чрез финансирането с приоритет към 

дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците ще 

се цели изпълнение на мерки за постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци. 

Проектното предложение на община Смолян има за цел да повиши 

осведомеността на децата и техните семейства за методите за компостиране и разделно 

събиране на отпадъци като предпоставка за повторната им употреба и по този начин 

като превантивна мярка за генериране на все по-голямо количество отпадъци във 
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връзка с опазването на околната среда. Ще се ползва примера на Община Талин, 

Естония репликирайки нейната добра практика в тази сфера.  

Проектното предложение предвижда изпълнението на следните допустими 

дейности: 

• Дейност 1 „Подготовка“: Подготовка на обосновка за 

демонстрационен проект. 

• Дейност 2 „Изпълнение на демонстрационен проект“: 

обособяване на „зелени класни стаи“, демонстрационни дейности, 

провеждане на обучения, консултиране. 

• Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от 

проекта“: провеждане на образователни кампании, демонстрационни 

събития в общността, насочени към предотвратяване образуването на 
битови отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци и/или за 
подготовка за повторна употреба, и/или за разделно събиране на битови 

отпадъци и последващо рециклиране. 

• Дейност 4 „Организация и управление на проекта“ 

• Дейност 5 „Информация и комуникация“ 

 

Целевите групи, ангажирани по проекта ще бъдат деца в училищна възраст и 

деца в детските градини в общината. Целта на проекта е да обхване всички 10 начални 

и основни училища в община Смолян, както следва: 

1. Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смолян 

2. Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Смолян 

3. Основно училище „Стою Шишков” – гр. Смолян 

4. Основно училище „Юрий Гагарин” – гр. Смолян 

5. Основно училище „Иван Вазов” – гр. Смолян 

6. Средно училище „Отец Паисий” – гр. Смолян 

7. Основно училище „Никола Й. Вапцаров” – с. Широка лъка 
8. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци 

9. Основно училище „Стою Шишков” – с. Търън 

10. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян 

 

Максималната стойност за отделен проект е 391 166 лева, като безвъзмездната 
финансова помощ достига до 100% от него. Не се изисква съфинансиране от страна на 

общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал1 и т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, 

предлагам Общински съвет – Смолян да вземе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства пред Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) с проект: 
„Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на 

депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета 

за рециклиране в община Смолян“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. 

2. Упълномощавам кмета на Община Смолян да предприеме всички 

необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното 

предложение пред Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 

2014-2020 г.) с бюджет до 391 166 лева. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,    /П/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА СМОЛЯН 

 

 


