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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 

№ 700 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30 

 

ОТНОСНО: Придобиване и продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по 

реда на Закона за общинската собственост на метални вторични суровини по проект № 

BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в 

Община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“. 
 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 35, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците, чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2, чл.8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

във връзка с чл. 39, ал.1 и чл. 65, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1, т. 8, ал. 2 и чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Демонтираните отоплителни устройства представляват отпадък, съдържащ черни 

и цветни метали (ОЧЦМ), с битов характер. Те се предават за последващо третиране на 

лица, притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за 

дейности с ОЧЦМ, или на лица, притежаващи регистрационен документ за събиране и 

транспортиране на отпадъци, които имат сключен договор с лица, притежаващи 

разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности с ОЧЦМ.  

В следващата таблица са представени обобщени резултати групирани в пет групи: 

 

№ Вид на демонтираното отоплително тяло 

Разпределение по видове уреди 

Отн. дял к-во Общо тегло 

% бройки  тон 

1 
Отпадък от печки /типа на „Чудо“, готварски 

печки и др./ 
54,18% 1211 71,09 

2 Сухи камина  6,04% 135 10,91 

3 Камина с водна риза 24,30% 543 57,26 

4 Котли (от чугун)  9,62% 215 50,15 

5 Други устройства (вградени камини)  5,86% 131 7,18 

ОБЩО 100% 2235 196,25 

 

2. След запознаване с представените оферти и извършване на допълнителни 

проучвания приема изготвените експертни оценки от правоспособен оценител като 
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минимални прагове на изкупните цени на метални отпадъци от отоплителни уреди 

(печки от тип „Чудо“, готварски печки на твърдо гориво, камини-сухи и с водни ризи, 

котли за отопление с твърдо гориво), във връзка с обявяване на тръжна процедура от 

Община Смолян, както следва: 

 

№ Метален отпадък Средни цени Минимални прагове 

 Стоманени отпадъци с 

дебелина над 4 мм /1500 мм/ 

500 мм/500 мм/ 

400 лв/тон 352 лв/тон 

 Стоманени отпадъци с 

дебелина под 4 мм  

/1500 мм/500 мм/500 мм/ 

290 лв/тон 255 лв/тон 

 Стоманени отпадъци с 

дебелина над 4 мм над 

посочените размери /1500 

мм/500 мм/500 мм/-

едрогабаритно 

360 лв/тон 317 лв/тон 

 Чугунени отпадъци 400 лв/тон 352 лв/тон 

 

 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян откриването на процедура за продажба на 

метални отпадъци от отоплителни уреди (печки от тип „Чудо“, готварски печки на 

твърдо гориво, камини-сухи и с водни ризи, котли за отопление с твърдо гориво), чрез 

публичен търг с тайно наддаване, като за участие в тръжната процедура се допускат само 

лица притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за 

дейности с ОЧЦМ, или на лица, притежаващи регистрационен документ за събиране и 

транспортиране на отпадъци, които имат сключен договор с лица, притежаващи 

разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности с ОЧЦМ. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване и да 

утвърди спечелилия участник. 

 

 

29-22-21   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


