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РЕШЕНИЕ № 582 
по протокол № 25 от 26.10.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

 
 

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” 

 
 
 

/с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 
 

 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., в размер до 250 000 лв., 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 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.), 
в размер до 350 000 лв. 
 
 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /П. Георгиева/ 


