
ОБЩИНА  СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                                                                                                     

 

   СПРАВКА 
 

За отразяване на постъпилите предложения и становища от обществено обсъждане на проекта на решение за одобряване 

на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и план-сметката за разходите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии 

за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян 

за 2023 г. 

 

№ Начин на получаване на 

предложението 

Предложения Приети/ 

неприети 

Мотиви 

1. На официалния имейл 

адрес на Община Смолян 

obshtina_smolyan@abv.bg 

Заведено в деловодната 

система с вх. № 

ДЛ009328/19.12. 

2022 г. 

1. Предлагам в план-сметката да се представи 

цялостен план, заедно с план-график на всички 

дейности, които Община Смолян планира да 

извърши за изпълнение на задачата по обезпечаване 

на чистотата на Община Смолян. В план-графика 

следва да е посочено какви конкретни дейности се 

планират през всеки месец на 2023 г. и кой ще ги 

извършва. На база на подобен план-график 

гражданите, фирмите и институциите ще могат от 

рано да планират своите действия и също така да 

подпомогнат контролните органи от Община 

Неприети Съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 и т. 2  от 

Закона за местните данъци и такси 

(ЗМДТ), Общинският съвет 

одобрява План-сметка на 

дейностите, по предоставяне на 

услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

Услугите по чл. 62 от Закона за 

местните данъци и такси, които се 

предвиждат да се извършват на 

територията на община Смолян 

през 2023 г. са: 
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Смолян и РИОСВ-Смолян при извършване на 

ефективен контрол по опазване на чистотата и 

екологията. Освен дейностите, посочени в договора 

с Глобъл Клинър ООД, план-графикът следва да 

включва например следните допълнителни 

дейности: 

- Пролетна, лятна и есенна кампания за 
организирано предаване на едрогабаритни 

отпадъци, отпадъци от електронно 

оборудване, излезли от употреба 

автомобилни гуми и строителни отпадъци; 

- Кампания за пролетно и лятно почистване на 
Община Смолян, с участие на граждани и 

фирми; 

- Младежки кампании за почистване на града - 
пролет, лято, есен; 

- Миене на стълбове и спирки на градския 
транспорт - пролет; 

- Контрол за събиране на разпръснатия пясък 
от страна на снегопочистващи фирми, които 

през зимата обработват общински и 

републикански пътища- пролет; 

- Обществени обсъждания по въпросите за 
чистотата, екологията и естетиката в Община 

Смолян - в края на април (преди пролетното 

почистване), в началото на септември (преди 

есенното почистване) и в средата на декември 

(за прегледа на свършената работа през 2023 

- събиране и транспортиране 

на битови отпадъци до съоръжения 

и инсталации за тяхното третиране; 

- третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения и 

инсталации; 

- поддържане на чистотата на 

териториите за обществено 

ползване в населените места и 

селищните образувания в 

общината. 

Дейностите по предоставяне на 

горе посочените услуги включват: 

- събиране на битовите 

отпадъци и транспортирането им 

до инсталации и съоръжения за 

третирането им, както и 

осигуряване на съдове за събиране 

на битовите отпадъци, с 

изключение на разделното 

събиране, предварителното 

съхраняване и транспортирането на 

битовите отпадъци, попадащи в 

управлението на масово 

разпространени отпадъци по 

Закона за управление на 

отпадъците; 

- третиране на битови 
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г. и поставяне на цели за 2024 г.); 

- Провеждане на дезинфекции и дезинсекции 
на територията на Община Смолян; 

- Информационно-образователни кампании, 

организирани от фирмите, с които Община 

Смолян има договори за услуги по 

управлението на отпадъци и които имат 

задължение да провеждат такива кампании по 

договор. Също така и информационно-

образователни кампании, организирани от 

Община Смолян, РИОСВ-Смолян и 

екологични НПО (ако има такива). Темите на 

кампаниите могат да включват: 

 Разделното събиране на отпадъци и кръговата 
икономика; 

 Конкретни действия от страна на гражданите 
за намаляване на ФПЧ ; 

 Поддържане на чистота и естетиката на 
средата, в която живеем; 

 Засаждане на дръвчета, храсти, цветя и други 
растения, които способстват за намаляване на 

емисиите от въглероден диоксид; 

 Информация за специфични растения, билки, 
животински видове в нашия район, които 

следва да се познават и защитават; 

 Контактни 
телефони/мейли/Facebook/Instagram за 

сигнали за нарушения и за изпращане на 

отпадъци, необхванати в 

управлението на масово 

разпространените отпадъци, както 

и проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови 

отпадъци и/или други инсталации 

или съоръжения за 

оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови отпадъци; 

- поддържане на чистотата на 

уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите 

територии от населените места и 

селищните образувания в 

общината, предназначени за 

обществено ползване; 

- обезпеченията по чл. 60 и 

отчисленията по чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

 

Част от описаните предложения 

нямата отношения към дейностите 

описани в чл. 62 от ЗМДТ и биха се 

явили недопустими разходи 

финансирани чрез такса битови 

отпадъци. Описаните предложения 
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предложения;  

 Информация за по-мащабните ремонти на 
инфраструктура на територията на Община 

Смолян, ако има налична такава. 

След одобряване на план-графикът, той следва да 

бъде изпратен на заинтересованите страни - 

изпълнители по договори за услуги по управление 

на отпадъци, снегопочистващи фирми, Областно 

пътно управление - Смолян, както и да бъде 

публикуван за информация на гражданите и 

фирмите“ 

и дейности Община Смолян ги 

реализира чрез изпълнението на 

проекти по които Общината е 

Бенефициент. 

2. Предлагам в план-сметката да се включи 

информация за източниците и структурата на 

финансиране на дейностите, например 

„постъпления от такса-смет от граждани и фирми“, 

„други източници от бюджета на Община Смолян“, 

„Приходи от продажба на сепариран на фракции 

отпадък (метал, хартия и т.н.)“, „Глоби и 

Неустойки“, „Възстановяване на отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО“ и т.н. От така-представената 

план-сметка не става ясно каква част и кои разходи 

се планира да се поемат директно от граждани и 

фирми и дали въобще има други планирани 

източници на финансиране 

Неприети В Таблица 3. Приходи от такса 

битови отпадъци по години е 

посочена информация по години, за 

размера на събраните приходи от 

такса „Битови отпадъци. 

3. Предлагам в план-сметката да се заложи 

сключва на договор в началото на 2023 г. с 

„Гражданите“ ООД - за получаване на сигнали от 

граждани на територията на Община Смолян. 

Неприети 1. В община Смолян са 

утвърдени и се прилагат Вътрешни 

правила за организация на 

административното обслужване в 
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Приложението би способствало за подобряване на 

взаимодействието между общинската 

администрация и гражданите и да повиши 

ефективността на контролната дейност, както във 

връзка със задачата по почистване на Смолян, така 

и по множество други задачи като намаляване на 

пътно-транспортните произшествия, вандализъм и 

др. подобни нарушения. Приложението вече се 

използва от Столична община, Пътна полиция и 

други общини в България. Повишаването на 

общуването между гражданите и общинската 

администрация би намалило разходите за текущ 

контрол, а също така и разходите за ликвидиране на 

щетите, вследствие на неправомерни действия от 

страна на недобросъвестни граждани, фирми и 

изпълнители на услуги по управление на отпадъци. 

Също така подобно приложение би способствало за 

решаване на една от целите, която е 

многократнозаложена в приетата ПИРО на Община 

Смолян 2021-2027 г., а именно повишаване на 

взаимодействието на Общинската администрация с 

гражданите живеещи на територията на Община 

Смолян. 

община Смолян, в които са 

разписани дейностите по 

административно обслужване.  

Съгласно чл. 31 „При работа с 

клиенти служителите в ЦИУГ 

спазват нормативните и 

вътрешните стандарти на 

обслужване, въведени в Община 

Смолян с Хартата на клиента, 

Етичния кодекс на общинския 

служител, Системата за защита на 

личните данни и Интегрираната 

система за управление, 

съответстваща на международните 

стандарти ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 и ISO 27001:2013“, а чл. 

32 гласи: „(1) Община Смолян 

създава, поддържа и развива 

различни канали за обратна връзка 

с клиентите чрез: 

1. пощенски кутии за сигнали 

срещу корупция в сградата на 

Община Смолян; 

2.  кутия за сигнали, жалби и 

предложения на гражданите;  

3. възможност за запитване в сайта 

на Община Смолян 

www.smolyan.bg; 
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4. e-система за обратна връзка за 

измерване на удовлетвореността на 

гражданите и бизнеса от 

качеството на предоставяните 

услуги, посредством монтираните 

устройства в Центъра за 

информация и услуги на 

гражданите. 

(2) Резултатите от анализираната 

информация се обсъждат и 

оповестяват сред обществеността 

чрез интернет страницата на 

Община Смолян. 

(3) В резултат на получената и 

анализирана информация от всички 

канали за обратна връзка се 

предприемат действия за 

подобряване на административното 

обслужване, които се оповестяват 

сред обществеността“. 

 

2. В Община Смолян е внедрена 

и успешно работи вече 12 години 

Единна информационна система 

ИМЕОН. Входящата и изходящата 

кореспонденция се регистрира в 

Единна информационна система 

ИМЕОН, независимо от начина на 
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получаване (по пощата, по факс 

или по електронен път). Всички 

сигнали, предложения и жалби се 

обработват по реда разписан в 

Раздел VІІ „Работа с жалбите, 

сигналите и предложенията на 

гражданите“ от Инструкция за 

документационната и деловодната 

дейности в Общинска 

администрация – Смолян.  

3. В сигналите, предложенията 

и жалбите се съдържат много 

лични данни на физическите лица. 

В случай, че се сключи договор с 

външна фирма, която да управлява 

този процес означава, че същата ще 

има достъп до личните данни на 

субектите, т.е. фирмата се явява 

трето лице.  

Основната цел на ръководството е 

непрекъснато да създава доверие, 

като предоставя на потребителите 

на административни и технически 

услуги продукт, който да 

съответства на изискванията за 

сигурност, като едновременно с 

това гарантира конфиденциалност, 

цялостност и достъпност до 



                                                                                                                      

 

8 

информационните активи. 

Нарушението на сигурността на 

личните данни може да доведе до 

висок риск за правата на 

засегнатите физически лица и да 

има значителни негативни 

последици за Община Смолян. 

4. Предлагам планираните количества битов 

отпадък за 2023 г. да се намалят с 30%, което ще 

доведе и до Намаление на планираните разходи с 

около 1,55 мил. лв. от предлаганите в план-сметка. 

Поради факта, че нормата на натрупване на 

отпадъци е право-пропорционална на броя на 

населението и на разполагаемите доходи на 

населението, то съответно намалението на 

разходите е обосновано от намалението на 

генерираните и депонирани количества боклук. 

Намалението на количеството генериран боклук е 

обусловено от следните фактори: 

4.1. Данните за демографията, приети в ПИРО на 

Община Смолян 2021-2027, както и прогнозните 

данни на НСИ  сочат, че населението на Община 

Смолян както и до сега ще продължава да намалява 

с около 2% годишно до 2025 г.; 

4.2. В началото на м. декември, 2022 г. 

Институтът за пазарна икономика публикува 

изследване, според което Смолян е на последно 

място в България по разлика между ръста на 

Неприети От анализа в представения Доклад 

към проекта на план-сметка за 2023 

г.  и Таблица 1. Количества 

депонирани отпадъци през по 

години в / тона/ ясно се вижда 

тенденцията на запазване на нивото 

на депонирания отпадък, който не 

се повлиява от демографските 

данни. Напротив, ако се приеме, че 

населението намалява през периода 

на отчетните данни (2016 г. – 2022 

г) това означава, че процента да 

генериран отпадък от жител се 

увеличава. 

Част от описаните предложения 

нямата отношения към дейностите 

описани в чл. 62 от ЗМДТ и биха се 

явили недопустими разходи 

финансирани чрез такса битови 

отпадъци. Описаните предложения 

и дейности Община Смолян ги 
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официалната инфлация и ръста на средната брутна 

заплата за трето тримесечие на 2022 г. - разликата 

съставлява около 11%. Това значи, че реалният 

разполагаем доход на населението на Смолян спада 

с около 11% по официални данни. Този показател 

дори не отчита увеличението на разходите за вода, 

паркиране и дърва за огрев, които се проявяват след 

01.10.2022 г. и допълнително ще влошат стойността 

на този показател. 

4.3. Периодичното провеждане на 

информационно-образователни кампании сред 

населението (и особено сред младите хора) за 

методите и ползите от разделното събиране на 

отпадъци и принципите на кръговата икономика 

(представени в т. 1) следва да повишат разбирането 

и културата на работа с отпадъците у граждани и 

фирми и да способстват за намалени на 

количеството на генерираните отпадъци през 2023 

г. 

4.4. Поставянето на общински годишни и 

тримесечни цели за средното количество генериран 

отпадък на човек от населението и периодичното 

анализиране на изпълнението (на тримесечна база) 

също би имало много благоприятен ефект върху 

същественото снижаване на отпадък. 

4.5. Организирането на пролетна, лятна и есенна 

кампания за предаване на едрогабаритни отпадъци, 

отпадъци от електронно оборудване, излезли от 

реализира чрез изпълнението на 

проекти по които Общината е 

Бенефициент. 
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употреба автомобилни гуми и строителни отпадъци 

би дало възможност на населението да планира кога 

да изхвърля горепосочените видове отпадъци и ще 

предотврати изхвърлянето им в контейнерите за 

битов отпадък или създаването на 

нерегламентирани сметища. Това рязко би 

намалило количествата отпадъци, които се отчитат 

и заплащат в момента като част от събраните 

битови отпадъци. В същото време за повечето от 

тези видове отпадък Община Смолян има сключени 

договори с различни фирми. Организираното 

кампанийно изхвърляне на еднородни отпадъци би 

снижило и транспортните и други разходи на 

фирмите- изпълнители и Община Смолян. 

4.6. Периодично разпространение (на всяко 

тримесечие) на информация сред гражданите и 

фирмите на контактните 

телефони/мейли/Facebook/Instagram, на които могат 

да се подават сигнали за нарушения. 

 

Комплексното изпълнение на горепосочените 

мерки би довело до съществено намаление на 

отпадъците, което по най-консервативни оценки 

съставлява мин. 30% от сегашното генерирано 

количество боклук 

5. Предлагам разходите за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в 

Неприети Дейностите за Поддържане на 

чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените 
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общината да бъде намалена с около 212 хил. лв. от 

626 хил. лв. на 414 хил. лв., като резултат от 

предприемането на следните мерки: 

5.1. Закупуване в началото на 2023 г. на два 

специализирани автомобила за машинно метене на 

улиците и тротоарите - един автомобил с 

вместимост 4-6 м3 с включен хобот за 

прахосмучене на прах на по-отдалечени места и 

шахти (до 3 метра) и един автомобил с вместимост 

до 1 м3 с чупещо рамо за метене на тротоари. 

Инвестицията за двата автомобила е около 140 хил. 

лв. и може да бъде финансирана от натрупаните в 

РИОСВ отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО, а 

амортизационните отчисления за 2023 г. в размер 

на 14 хил. лв. се включват като разходи по Дейност 

3 в План-сметката. Разходите за възнаграждение на 

персонала, обслужващ специализираните 

автомобили, гориво и смазочни материали и 

поддръжка може да се определи в размер около 80 

хил. лв. за 2023 г. Използването на специализирани 

автомобили за метене от една страна ще повиши 

качеството и количеството на почистването на 

прахоляк и пясък на територията на Община 

Смолян, а от друга страна съществено ще 

подпомогне за справянето с проблема с Фини 

прахови частици в Община Смолян. Към момента 

метенето на улици се извърша ръчно (с метли), 

което води до необосновано високи разходи за 

места и селищните образувания в 

общината е възложена съгласно 

договор № ПНО–ОП–21.01–

01/04.01.2021 г. сключен между 

Община Смолян и „ГЛОБЪЛ 

КЛИНЪР“ ООД. В техническото 

задание за изпълнение на договора 

ясно са описани дейности, които 

фирмата следва да извършва.  

Част от описаните предложения 

нямата отношения към дейностите 

описани в чл. 62 от ЗМДТ и биха се 

явили недопустими разходи 

финансирани чрез такса битови 

отпадъци. Описаните предложения 

и дейности Община Смолян ги 

реализира чрез изпълнението на 

проекти по които Общината е 

Бенефициент. 
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почистване на единица площ и до некачествено 

измитане на прахоляка и пясъка. След започване на 

използването на специализирани автомобили за 

метене от страна на Община Смолян, ще се понижи 

възлагането на голяма част от дейностите за 

почистване на улици и тротоари от страна на 

Глобъл Клинър ООД, като ръчното метене ще се 

съхрани само за площите, които са недостъпни за 

машинно метене. Използването на специализирани 

автомобили за метене на улици и тротоари отдавна 

е доказало своите преимущества и широко се 

използва в други общини в Област Смолян с в 

България, а и в множество страни по света. 

5.2. Провеждане на пролетна и лятна кампания за 

почистване на Община Смолян, с участие на 

граждани и фирми - с фокус върху околоблоковите 

пространства, пространствата пред къщи, офиси и 

магазини и обществени площи. При предварително 

планиране и организиране на кампаниите, 

възлагането на почистване на външни компании за 

Май и Октомври (когато би следвало да се правят 

подобни кампании), ще бъде силно занижено. 

5.3. Провеждане на три младежки кампании за 

почистване на града - пролет, лято, есен, в които да 

вземат участие деца и младежи от Смолян . 

Кампаниите могат да са тематични - насочени към 

почистване на обществени площи около спирки на 

градския транспорт, стълбове, сгради за 
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обществено ползване, също така за почистване на 

драсканици и неразрешени графити на обществени 

места и изграждане на естетическо оформление на 

обществени места. Младежките кампании имат 

силен възпитателен ефект, който се проявява 

дългосрочно в годините напред и изгражда 

ценностна система у младите хора за съхраняване 

на чистотата, екологията и естетика в 

обкръжаващата ги среда. 

5.4. Възлагане на повече дейности за изпълнение 

от обитатели на Затворническото общежитие в 

Герзовица - те и към момента извършват много 

работа по поддържане на чистотата, но могат да 

бъдат организирани още по-ефективно, което 

допълнително би довело до снижаване на реалните 

разходи за извършване на дейността по почистване. 

5.5. Допълване на чл. 3, ал.1 от Наредба №9 за 

управление на отпадъците в Община Смолян, а 

именно добавяне на т. 28 „Прави публично 

достояние на възлагателните писма за почистване 

на съдовете за смет и улиците в населените места в 

общината преди началото на всеки предстоящ 

месец чрез интернет страницата на Общината и 

фейсбук-страницата на Общината, както и по друг 

подходящ начин; 

Периодично разпространение (на всяко тримесечие) 

на информация сред гражданите и фирмите на 

контактните телефони/мейли/Facebook/Instagram, 
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на които могат да се подават сигнали за нарушения. 

6. Текстът на План-сметката следва да се 

провери за технически и математически грешки, 

които би следвало да се отстранят, преди 

официалното му гласуване от Общински съвет - 

Смолян и публикуването му като официален 

нормативен документ (например в заглавието на 

документа е посочено, че той се отнася за 2022 г., а 

не за 2023 г.; в Таблица 4 на стр. 9 математическият 

сбор на планираните разходи за 2023 г. е 5 908 960 

лв., а не 5 869 460 лв.) 

Приема  Допуснати технически грешки в 

заглавието и в първи абзац на 

доклада към план-сметката. Следва 

да се промени от 2022 г. на 2023 г.. 

В Таблица 4. Разходи от такса 

битови отпадъци по години. е 

допусната техническа грешка по 

отношение изписването на 

стойността на дейност 

„Поддържане чистотата на местата 

за обществено ползване“ , като 

стойността следва да се коригира 

от 665 300 лв. на 625 800 лв. 

съгласно посочената количествена 

сметка по т. 3 от Доклада. Като 

общия математически сбор се 

запазва.  

     

2. На официалния имейл 

адрес на Община Смолян 

obshtina_smolyan@abv.bg  

Заведено в деловодната 

система с вх. № 

ДЛ009363/20.12. 

2022 г. 

Във връзка с обявените обществени консултации, 

предлагам Община Смолян да извършва регулярна 

проверка на изпълнението на договора с Глобъл 

Клинър ООД. Към момента множество задължения 

от страна на Глобъл Клинър ООД по договора не се 

изпълняват, а Община Смолян бездейства и по този 

начин не получава съответните приходи от 

неустойки за неизпълнение, а гражданите на 

Община Смолян не получават качествена услуга по 

Неприети Във въпросното писмо са 

направени констатации и 

твърдения, които нямат отношение 

по начина на формиране и 

разходване на дейностите заложени 

в план-сметката. Констатациите 

касаят изпълнението на конкретни 

договори. Не са направени 

конкретни предложение пряко 
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чистота. Предлагам тези факти да се отчетат при 

вземане на решение за план-сметката и идеята за 

увеличаване на такса смет за гражданите, а също 

така, да се потърси дисциплинарна и имуществена 

отговорност на служителите на Община Смолян, 

които цяла година не са си свършили работата и са 

„пропуснали“ да извършат контрол за изпълнение 

на договора с Глобал Клинър ООД (с тези си 

действия те са нанесли имуществена щета на 

Община Смолян и не са защитили обществения 

интерес на гражданите). 

1. Счупените, без колела, без капаци и/или с 

други технически повреди съдове за битови 

отпадъци следва да се подменят от Изпълнителя по 

негова собствена инициатива и/или в срок до 24 

часа /словом: двадесет и четири часа/, считани от 

получаване на уведомление/съобщение от 

Възложителя с искане за подмяна. (стр. 6 от 

Приложение 1 към Договор за възлагане на 

обществена поръчка рег. №ПНО-ОП-21.01-1) – по 

територията цялата община Смолян има огромно 

количество повредени съдове за битови отпадъци 

без капаци, със счупени колела и с други повреди. 

И те са така от години. 

2. Съдовете за смет задължително се 

дезинфекцират два пъти годишно за сметка на 

Изпълнителя. (стр. 6 от Приложение 1 към Договор 

за възлагане на обществена поръчка рег. №ПНО-

свързани с проекта на план-

сметката, а предложенията касаят 

договори и нормативни уредби. 

Към всички посочени фирми се 

подготвят искания за становища по 

така направените констатации.    
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ОП-21.01-1) – Съдовете за смет не са 

дезинфекцирани нито през 2022 г., нито през 2021 

г., нито през 2020 г. От друга страна в чл. 9, ал.3, т.5 

от Наредба 9 за управление на отпадъците в община 

Смолян изисква от Лицата, с които са сключени 

писмени договори за предоставяне на услуги по 

събирането, транспортирането и третирането на 

битовите отпадъци да измиват и дезинфекцират 

съдовете за отпадъци на всяко тримесечие. Това 

означава, че даже и самият договор е сключен с 

нарушение на наредбата на Община Смолян. 

3. Всички транспортни средства за битови 

отпадъци трябва да бъдат достатъчно сигурни, за да 

се предотврати всякакво замърсяване от разпилени 

отпадъци, разливане на инфилтрат или други 

материали и течности. (стр. 5 от Приложение 1 към 

Договор за възлагане на обществена поръчка рег. 

№ПНО-ОП-21.01-1) – Често се забелязва в Смолян 

от автомобилите за сметоизвозване на изпадат 

боклуци или да изтичат някакви течности по 

пътното платно и никой от служителите на фирмата 

не ги почиства. 

4. В началото на отоплителния сезон 

Изпълнителят следва да разположи съдове за 

пепел/сгурия и да ги прибира в края на 

отоплителния сезон. (стр. 6 от Приложение 1 към 

Договор за възлагане на обществена поръчка рег. 

№ПНО-ОП-21.01-1) – съдовете за пепел/сгурия не 
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са прибирани нито през 2022 г., нито през 2021 г., а 

се оставят около останалите контейнери през 

цялото лято. Загрозяват и замърсяват, защото 

дъждът и ветровете през лятото разпръскват 

полепналите боклуци по стените на съдовете за 

пепел. 

5. Автомобилите за сметоизвозване следва да са 

снабдени със система (GPS) за проследяване. 

Системата следва да предлага опции за контрол и 

мониторинг на движение по предварително зададен 

маршрут, следене времетраенето на престоите и 

местата на спиране на автомобилите и др. При 

поискване от възложителя изпълнителят предоставя 

достъп до GPS системите на колите. (стр. 5 от 

Приложение 1 към Договор за възлагане на 

обществена поръчка рег. №ПНО-ОП-21.01-1) 

6. Зимното поддържане на улиците и пътищата 

от общинската мрежа да се извършва вместо със 

смеси, съдържащи пясък, с химически препарати и 

смеси, които в последствие ще намалят разходите и 

дейностите по събиране на хвърления пясък и 

почистването на улиците и тротоарите след края на 

зимния период. Тази мярка ще има благоприятен 

ефект , както към качеството на услугата по зимно 

поддържане, така и по отношение на здравето и 

качеството на живот на жителите на населените 

места в община Смолян, околната среда и 

състоянието на въздуха и нивата на ФПЧ, които 



                                                                                                                      

 

18 

традиционно са с високи стойности в град Смоляни 

през пролетта след разтапянето на снежната 

покривка и оставянето на хвърления пясък по 

пътната мрежа и тротоари, така и по отношение 

чистотата на улици, тротоари, фасади на сгради и 

МПС и в крайна сметка ще представлява 

оптимизация на бюджета на община Смолян, който 

ще бъде облекчен от излишни по вид и обем 

дейности за почистване и разходи по тях.  

7. Изготвяне и провеждане на информационни 

кампании с цел насърчаване разделното събиране 

на отпадъци, тяхното преизползване, и правилно 

изхвърляне в предназначените за това контейнери, 

което да доведе и до намаляване обема им и 

средствата за тяхното управление. 

 

 

…………………………….. 

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 


