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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 655 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28 

 

ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна 

финансова помощ №BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01, проект № BGENVIRONMENT-

3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на 

отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура 

BGENVIRONMENT-3.002, 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 

– 2021г. 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов – 

кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за 

обезпечение на авансовото плащане в размер на 271 825,32 лв. (двеста седемдесет и една 

хиляди осемстотин двадесет и пет лева и тридесет и две стотинки), представляващи до 45% 

от общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по ДБФП 

№BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01, проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 

„Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на 

територията на Община Смолян и Община Баните“,  по процедура BGENVIRONMENT-

3.002, 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 г. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


