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ДО 

 
Проф. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 
 

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
от  Любомир Христов  - Кмет на Община Шумен 

 

Относно:  Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията 
за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по проект: 
"Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен", 
при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения 
по BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци”,  

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,    
 

Съгласно Насоки за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.006, одобрени 
със Заповед № РД-ОП- 86/27.09.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, при 
подаване на проектно предложение кандидатите трябва да удостоверят, че:  

• Разполагат с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта, преди средствата да им бъдат възстановени от ОПОС; 

• Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими 
разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения 
принос; 



• Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на недопустимите 
разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта. 
Като доказателство всеки кандидат – кандидатстващата община/водещата община 

и/или общините – партньори чрез водещата община, следва да представи един или повече 
от следните документи: 

- Решение на Общинския съвет за съгласие горепосочените разходи или част от 
тях да бъдат поети от бюджета на общината; 

- Решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на 
съгласие за получаване на банков кредит или кредит от друга финансова институция, а също 
и писмено предварително съгласие/уверение/ намерение от банка/финансова институция за 
финансиране на горепосочените разходи, ако проектът бъде финансиран по ОПОС 2014-
2020 г.;  

- Договор за безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС); 

- Договор за заем от банка и Решение на Общинския съвет за ползване на 
банков кредит; 

- Документ, удостоверяващ намерение за финансиране от ФЛАГ и Решение на 
Общинския съвет за ползване на кредит от ФЛАГ; 

- Документ, удостоверяващ одобрен заем от Европейска инвестиционна банка 
или доказващ наличието на такова съгласие; 

- Решение на Общинския съвет, че средствата ще бъдат осигурени чрез такса 
битови отпадъци за времето на изпълнението на проекта; 

- Решение на Общинския съвет, че средствата ще бъдат осигурени от 
отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на 
отпадъци и решение на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от същата наредба за 
предоставяне на средствата. 

Община Шумен има възможност да осигури финансиране чрез средствата от 
отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на 
отпадъци. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗУО се натрупват отчисления от страна 
на Общините за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо, които могат 
да бъдат разходвани само и единствено с цел управление на отпадъците и намаляване на 
размера на депонираните отпадъци. 

Разпоредбата на ал. 4 на същия член, дава възможност натрупаните средства да се 
разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и 
строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на 
закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Отчисленията могат да 
бъдат използвани за разходите по проект "Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията 



на РСУО Шумен". При одобрение на проекта и възстановяване на средствата от 
оперативната програма, същите ще бъдат възстановени по сметката на РИОСВ – Шумен. 

 
 

Предвид горепосоченото и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 64 от Закона за Управление на отпадъците, предлагам Общински съвет – Шумен да 
приеме следното: 

 
РЕШЕНИЕ: 

  
1. Общински съвет - Шумен дава съгласие необходимият финансов ресурс за: 

- покриване на първоначалните допустими разходи за извършване на 
разплащания към изпълнители по проект: "Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на 
битови отпадъци на територията на РСУО Шумен", по процедура BG16M10P002-
2.006 - „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци”, финансирана от Приоритетна ос 2 Отпадъци, към оперативна програма 
„Околна среда“ 2014 – 2020 г., , преди средствата да бъдат възстановени от 
програмата и за 

- покриване, на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани 
по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос, да е за сметка на отчисления по 
чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на 

 Дял в % Дял в лева 
Прогнозна стойност на БФП 100% 12 126 891,76  
Община Шумен   61,076 % 7 406 620,41 
   
Прогнозна стойност на ДДС 20% 2 370 721,00  
Община Шумен   61,076 % 1 447 941,56 
   
Прогнозна стойност на 
съфинансирането, съгласно АРП 

 527 696,32  

Община Шумен   61,076 % 322 295,80 
   
Прогнозна стойност на 
 първоначалните допустими 
 разходи 

100% 402 000,00  

Община Шумен   61,076 % 245 525,52 
   



обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци (обн. ДВ. бр. 
111 от 27 декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 януари 2017 г.); 

 
2. Общински съвет - Шумен дава съгласие необходимият финансов ресурс за 

покриване, при възникнала необходимост, на недопустимите разходи, присъщи и 
необходими за изпълнението на проекта и ДДС да бъдат финансирани чрез: 

- бюджета на общината; 
- Договор за безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС); 

 
С уважение,  
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 
Съгласували: 
 
РОСИЦА АНТОНОВА 
Заместник-кмет ИР 
 
 
ТАТЯНА КОСТОВА  
Заместник-кмет БФ 
 
 
БОЯН ТОДОРОВ 
Заместник-кмет СЕ 
 
 
Росица Матеева 
Главен счетоводител 
 

                Изготвил: 
Валентина Йорданова                  Анатолий Николов                 Живка Атанасова 
Директор дирекция УТ                   Началник отдел ИЕ                 Гл. експерт „ Екология”  
 
 
 
 
 
 
 


