
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

РЕШЕНИЕ 

№   435  /  30.09.2022 г. 

Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 30.09.2022 

г., с протокол №47/30.09.2022 г. 

 ОТНОСНО: Приемане на информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение 

на битови отпадъци на територията на Община Белово.   

 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 във 

връзка с ал. 2 от ПОДОСОБНКВОА,  

 

Общински съвет – Белово  

 

Р Е Ш И : 

 

        Няма решение  по  информацията  за сметосъбиране, сметоизвозване и 

съхранение на битови отпадъци на територията на Община Белово.   
 

 

 

Мотиви: Във връзка с плана на заседанията на Общински съвет – Белово за 2022 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО: 

ИВАН  АНГЕЛОВ  КЕХАЙОВ  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали „За” „Против” 
„Въздържали 

се” 

13  10 5  0  5  



 

С П И С Ъ К 

на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023 

за поименно гласуване  

към Решение №435   / 30.09.2022 г.  

 

№ Име, презиме, фамилия За  Против Въздържал          

се 

1.  Стефан Василев Якимов •   

2.  Атанас  Павлов  Тасев •   

3.  Велизар Здравков Илов   • 

4. Владимир Петров Михайлов   • 

5. Димитър Георгиев Марков •   

6. Еленко Страхилов Ветренски - - - 

7. Иван Ангелов Кехайов   • 

8.  Иван Цветанов Магаранов •   

9. Любомир Георгиев Калайджийски   • 

10. Станислав Александров Танев •   

11. Стефан Георгиев Стефанов - - - 

12. Стойко Стойчев Стефанов   • 

13.     

     

                             Общо: 13 5 0 5 

 

 

 
 
 
 

 

 



                                      

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И 

СЪХРАНЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

Организацията по сметосъбирането и сметоизвозването на неопасни битови отпадъци 

от населените места в община Белово се осъществява от общинско дружество „Зелено 

строителство 2020” ЕООД. Съгласно Заповед № 506/25.10.2021 г. на Kмета на Община 

Белово са определени границите на районите, в които ще се извършва събирането и 

извозването на битови отпадъци, график за честотата на сметосъбирането и 

сметоизвозването през 2022 г., както и поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване на Община Белово. Графикът се изготвя ежегодно до 30 октомври на 

предходната година. Техническите средства, с които се осъществява дейността 

сметоизвозване са специализирани автомобили „Ивеко” и „Фузо кантер” за извозване на 

отпадъците от метални кофи тип „Мева” 110 л. и контейнери тип „Бобър” 1 100 л. 

Сметоизвозването в гр. Белово се извършва 4 пъти месечно, като особено в централната 

част на града вдигането на отпадъците се извършва ежедневно. Седемте села в Общината 

се обслужват 2 пъти месечно, а при необходимост и по 3 пъти месечно. Към момента 

разпределението на съдовете за смет е както следва: 

1. Град Белово 

 контейнери тип „Бобър” – 170 бр. 

 кофи тип „Мева” – 146 бр. 

      1.1. Кв. Малко Белово 

 контейнери тип „Бобър” – 60 бр. 

 кофи тип „Мева” – 10 бр. 

2. Село Габровица 

 контейнери тип „Бобър” – 37 бр. 

3. Село Сестримо 

 контейнери тип „Бобър” – 45 бр. 

 кофи тип „Мева” – 63 бр. 

4. Село Момина клисура 

 контейнери тип „Бобър” – 20 бр. 

 кофи тип „Мева” – 68 бр. 

5. Село Голямо Белово 

 контейнери тип „Бобър” – 32 бр. 

 кофи тип „Мева” – 70 бр. 

6. Село Дъбравите 

 контейнери тип „Бобър” – 35 бр. 

 кофи тип „Мева” – 41 бр. 

7. Село Мененкьово 

 контейнери тип „Бобър” – 30 бр. 

 кофи тип „Мева” – 80 бр. 

      8. Село Аканджиево 

 контейнери тип „Бобър” – 27 бр. 

 кофи тип „Мева” – 82 бр. 

9. Курорт Чаира 

 контейнери тип „Бобър” – 13 бр. 

 10. ВЕЦ „Белмекен”  

 контейнери тип „Бобър” – 4 бр. 

      През 2022 г. – до момента, събраните битови отпадъци от м. януари до м. август 

(включително) 2022 г. се транспортират за обезвреждане, чрез депониране на Регионално 

депо – Пазарджик. Количеството на депонираните отпадъци по месеци е представено в 

табличен вид, ежемесечно, както следва: 

 



Месец Количество депонирани 

отпадъци 2022 г. 

Януари 169,000 

Февруари 159,500 

Март 194,600 

Април 227,240 

Май 251,560 

Юни  241,620 

Юли 227,900 

Август 261,980 

Септември  

Октомври  

Ноември  

Декември  

Общо към 

момента 

1 733.4 т. 

       

      На Регионално депо – Пазарджик., община Белово заплаща за тон депониран отпадък 

сумата от 22.85 лв./т.,  за приети за обезвреждане чрез депониране.           

      Съгласно чл. 60 се заплаща сумата от 1.26 лв./т. и  съгл. чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО) се заплаща сумата от 85 лв./т. без ДДС, собствениците на депа 

внасят по сметка на РИОСВ, на чиято територия се намира депото два вида отчисления за 

тон депониран отпадък – отчисления за покриване на бъдещи разходи за закриване и 

следексплоатационни грижи на площадката на депото и отчисления за обезвреждане на 

отпадъци на Регионално депо.      

       Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закон за управление на отпадъците 

Кметът на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци на територията 

на Общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 

пластмаси и стъкло. 

           Община Белово има сключен Договор с ,,Екобулпак” АД,  за  организиране на 

система за разделно събиране на отпадъци от стъкло, пластмаса и хартия. На територията 

на община Белово има разположени 123 контейнера, от които 50 бр. жълти контейнери 

тип ,,Бобър” с обем 1 100 л /за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални 

опаковки/, 45 бр. жълти кофи с обем 360 л /хартиени, пластмасови и метални опаковки/, 

28 броя зелени контейнери тип ,,Иглу”/за стъклени опаковки/ с обем 1400 л. Според данни 

от ГРАО към 15.12.2020 г. за броят на населението, минималния обем на съдовете за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки е 77 635 литра. Общият обем на 

разположените контейнери е 110 400 литра и надвишава изисквания обем с 32 765 литра. 

Почистването на контейнерите за хартия и пластмаса се извършва през седмица, а на 

контейнерите за стъкло веднъж на три месеца.  

      Съгласно представената годишна справка от ,,Екобулпак” АД ( с подизпълнител 

,,Екобулхарт” ЕООД, през 2021 г. около 66 %  от общо събраните отпадъци от цветните 

контейнери се рециклират, останалите количества събрани отпадъци са смесените битови 

отпадъци – неподлежащи на обработка, същите се депонират на депото за ТБО – 

Пазарджик, за което общината плаща.  

 

 


