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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Кандидатстване на община Неделино пред ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(ПУДООС) за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за нова 

сметосъбираща машина, комбиниран багер-товарач, пластмасови контейнери и кофи за 

събиране на смет.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

        Община Неделино има разработен проект „Усъвършенстване на системата за 

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на 

община Неделино до Регионално депо град Мадан“, с който кандидатства за 

отпускане на средства под формата на безлихвен заем за нова сметосъбирачна машина, 

комбиниран багер-товарач и пластмасови контейнери и кофи за събиране на смет пред 

ПУДООС. Към настоящия момент разполагаме с два автомобила за сметосъбиране и 

сметоизвозване, един от които е нов, но поради габаритите си не е функционален 

навсякъде, а другият е силно амортизиран и често дефектира, което възпрепятства 

регулярното сметосъбиране. Община Неделино има нужда от нов сметосъбиращ 

автомобил, габаритите, на който да бъдат съобразени с трудно достъпните улици и 

терена на общината и най-вече на кметствата.  

       Често срещан е проблемът с нерегламентирани сметища на територията на 

общината, които се локализират на труднодостъпни места и това затруднява 

своевременното им премахване. В проекта е предвиден комбиниран багер-товарач, 

който ще подпомогне и улесни сметосъбирането и сметоизвозването и ще допринесе за 

справянето с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. 

        Целта на проекта е закупуване на сметосъбиращ автомобил, комбиниран багер-

товарач и нови съдове за смет, с което да се осъществи екологосъобразна организация 

на сметосъбирането на територията на община Неделино. Размера на финансовите 

средства, с който община Неделино ще кандидатства пред ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(ПУДООС) под формата на безлихвен заем за нова сметосъбирачна машина, багер-

товарач и пластмасови контейнери и кофи за събиране на смет, възлиза на  546 000,00 

лв. без ДДС. 
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       Същността на проекта се изразява в закупуването на съвременни машини, техника 

и съоръжения, който да спомогнат за оптимизиране на процесите по сметосъбиране и 

сметоизвозване, както следва: 

1. Специализиран автомобил за сметосъбиране на отпадъци марка MAN,  модел 

TGL 10.190 4x2 BB, оборудван със сметосъбираща надстройка CINAR, модел 

CNR 8 cbm – 1бр., тип вариопреса, с обем на бункера за отпадък - 8 куб.м. + 1.5 

куб. м. приемателен бункер; автоматизирано самопочистване; коефициент на 

компактиране /пресовачна способност/ - 5:1 – 240 500,00лв. без ДДС. Същият е 

съобразен с изискванията за събиране и транспортиране на ТБО до 

Регионално депо – Мадан. 

2. Комбиниран багер-товарач HIDROMEK, модел HMK102B Alpha – 1бр. – 

202 150,00лв. без ДДС 

3. Пластмасови контейнери с плосък капак, тип Ракла, 1100лт. - 200бр – 

78 000,00лв. без ДДС, съобразени с изискванията за събиране на битови 

отпадъци. 

4. Пластмасови кофи на колела, 240лт. – 300бр. – 25 350,00лв. без ДДС, 

съобразени с изискванията за събиране на битови отпадъци. 

Във връзка с гореизложеното предлагам следния  ПРОЕКТ ЗА  

РЕШЕНИЕ: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 І. Общински съвет гр. Неделино одобрява кандидатстването пред ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(ПУДООС) за отпускането на средства под формата на безлихвен заем в размер на 

546 000,00лв. без ДДС, за закупуване на: 

1. Специализиран автомобил за сметосъбиране на отпадъци марка MAN,  модел 

TGL 10.190 4x2 BB, оборудван със сметосъбираща надстройка CINAR, модел 

CNR 8 cbm – 1бр., тип вариопреса, с обем на бункера за отпадък - 8 куб.м. + 

1.5 куб. м. приемателен бункер; автоматизирано самопочистване; 

коефициент на компактиране /пресовачна способност/ - 5:1 – 240 500,00лв. 

без ДДС. Същият е съобразен с изискванията за събиране и 

транспортиране на ТБО до Регионално депо – Мадан. 

2. Комбиниран багер-товарач HIDROMEK, модел HMK102B Alpha – 1бр. – 

202 150,00лв. без ДДС 

3. Пластмасови контейнери с плосък капак, тип Ракла, 1100лт. - 200бр – 

78 000,00лв. без ДДС, съобразени с изискванията за събиране на битови 

отпадъци. 

4. Пластмасови кофи на колела, 240лт. – 300бр. – 25 350,00лв. без ДДС, 

съобразени с изискванията за събиране на битови отпадъци.  
 

 

 

 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ                                             Съгласувал: 

Кмет на община Неделино       Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОбА 

Захаринка Петрова        Изготвил: 

Директор дирекция „ФСД, Б, ЧР, МДТ,    Антоанета Джамбазова 

АПО, той и гл. счетоводител     Гл. експерт „ОПП“ 


