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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, във 

връзка с реализация на проект „Усъвършенстване на системата за организирано 

събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до 

Регионално депо гр. Мадан“ 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 На свое заседание от 08.07.2022 г. Общински съвет – гр. Неделино прие решение за 

кандидатстване на община Неделино пред Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда (ПУДООС), за отпускане на средства под формата на 

безлихвен заем на обща стойност 546 000,00 лева 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. 

  Във връзка с обезпечаване на отпуснатите средства под формата на безлихвен 

заем по проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и 

транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до 

Регионално депо гр. Мадан“ е необходимо да се упълномощи Кмета на общината да 

подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 

на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС), в размер на 546 000,00 лева без ДДС. 
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 Във връзка с изложеното предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане 

на следния проект за: 
 

РЕШЕНИЕ: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр. Неделино, 

 І. Упълномощава  Кмета  на  Община  Неделино да подпише  Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),  в  размер на 

546 000,00 лева без ДДС за обезпечаване на безлихвен заем от ПУДООС за реализация 

на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране 

на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо гр. 

Мадан“. 

 ІІ. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 

 Мотиви: 

 Реализирането на този проект ще създаде условия за оптимизиране на системата за 

събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци на територията на община 

Неделино при максимално удовлетворяване на санитарно-хигиенните изисквания, 

особено в условията на извънредна епидемична обстановка и икономическите 

изисквания за дейността. С неговото изпълнение се гарантира повишаване качеството 

на живот на жителите на общината и запазване на екологично чиста среда. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

Захаринка Петрова 

Директор дирекция „ФСД, Б, ЧР, МДТ, 

АПО, той и гл. счетоводител 

Съгласувал: 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОбА 

Изготвил: 

Ант. Джамбазова 

Гл. експерт ОПП 
Гл. ек  


