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ПОКАНА  

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 4, т.1 и чл.15 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 27.04.2007г от Общински съвет – Смолян. 

В тази връзка Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени 

организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват 

услуги на територията на община Смолян, на обсъждане на необходимостта от 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). 

 

Дългосрочният дълг ще бъде за обезпечаване на покупка на материални активи за 

изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота на 

териториите за обществено ползване в община Смолян“. 

 

I. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

 

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. 
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II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Общата цел на покупката е осъществяване на дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в община 

Смолян от собствено общинско предприятие. 

 

III. СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

 

Обща стойност на искания безлихвен заем от ПУДООС е в размер на 2 000 000 лв.   

 

IV. НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

ДЪЛГА 

 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗУО, кметът на общината организира управлението на битовите 

и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на закона и 

приетата наредба по чл. 22, като Кметът на общината осигурява условия, при които всеки 

притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено 

право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане. 

 В посочения закон се вменява задължението на  Кметът на общината отговаря за: 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване; 

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 обезпечаването на безлихвения заем от ПУДООС ще се използва събраните такси 

битови отпадъци, както и обезпечения 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 лева за разплащане на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от такса 

битови отпадъци и обезпечения по чл. 64 от ЗУО. 

 

V. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО. 

 

Обсъждането ще се проведе на 30.07.2020 г. от 16,00 часа в зала 247 на Община Смолян. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
  

 


