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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Г А Б Р О В О  

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 
от инж. Климент Кунев – За Кмет на Община Габрово 

 
 ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Регионално депо за неопасни 
отпадъци - Габрово“. 
 
 
 
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 С подписването на Договор за безвъзмездна помощ DIR-5112122 – 
C001/13.07.2012 г. се сложи началото на проект  DIR-5112122-1-66 „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”.  
 Проектът предвижда, че управлението на изградената инфраструктура след 
приключването му, респ. експлоатацията на цялата регионална система за управление 
на отпадъците ще се осъществява посредством Общинско предприятие – 
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Габрово, съгл. чл. 52 и чл. 53 
от Закона за общинската собственост. 
 ЗОС позволява местни дейности и услуги, включително и такива, свързани с 
управлението на отпадъците да бъдат извършвани от общински предприятия – 
специализирани звена на общината, създадени по гл. VI от закона. 
 Общинско предприятие (ОП) „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ 
(РДНО) ще изпълнява функции по управление на активи - общинска собственост, 
разположени в рамките на имот № 000255, землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 
17991, Община Габрово, както следва: 

- новоизградена клетка за депониране на неопасни отпадъци; 
- инсталация за открито площадково компостиране на биоразградими отпадъци; 
- инсталация за отвеждане и обезвреждане на депониен (сметищен) газ; 
- модулна пречиствателна станция за улавяне, пречистване и отвеждане на 

отпадни води и инфилтрат; 
- комплекс от машини и съоръжения за осъществяване предмета на дейност, 

които са осигурени по проекта,  
 
В Раздел III от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) са регламентирани 

задълженията на органите на местно самоуправление за управлението на отпадъците, 
образувани на територията на съответната община.  

Съгласно чл. 52 от Закона за общинската собственост (ЗОС), общинските 
предприятия се създават с решение на Общинския съвет. Тяхната дейност се 
осъществява съобразно правилник, с който ОбС утвърждава: 

- предметът на дейност; 
- структурата; 
- управлението; 
- численият състав; 
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- правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му 
общинско имущество. 

 
Общинските предприятия се създават за изпълнение на общински дейности, 

произтичащи от изпълнение на законови задължения на общината и/или в обществен 
интерес за задоволяване на различните потребности на населението. 

 
При създаването на ОП „РДНО“ механизмът по събиране и постъпване на „такса 

битови отпадъци“ в общинския бюджет няма да се промени, а финансирането на 
предприятието ще се осъществява на база утвърден бюджет съвместно от общините 
Габрово и Трявна. 

 
Въз основа на гореизложеното предлагаме  Общински съвет – Габрово да  вземе 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗЗааккооннаа  ззаа  ооббщщииннссккааттаа  
ссооббссттввеенноосстт,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..  5522,,  аалл..  33,,  аалл..  44  ии  аалл..  55  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ооббщщииннссккааттаа  
ссооббссттввеенноосстт,, Общински съвет – Габрово 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Създава общинско предприятие, второстепенен разпоредител с бюджет към 

Община Габрово, с наименование „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“, 
считано от 06.04.2015 г.    

2. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 
„Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ – първо четене. 

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да предприеме всички необходими 
действия за изпълнението на настоящето решение. 
  
Приложение: Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско 
предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“. 
 
 
С уважение, 
 
Инж. Климент Кунев  
За Кмет на Община Габрово  
(съгласно заповед № 203/09.02.2015 г. 
на кмета на Община Габрово) 
 


