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РЕШЕНИЕ № 583 
по протокол № 25 от 26.10.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО:  Кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на 
БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. и взети 
решения: № 343, протокол № 14/24.11.2016 г.; № 399, протокол           
№ 16/26.01.2017 г.; № 405, протокол № 17/23.02.2017 г. 

 
 

/с 34 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 
 
 
1. Дава съгласие община Шумен да кандидатства с едно общо проектно 

предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на 
РСУО Шумен" с община Велики Преслав, община Смядово, община Хитрино, 
община Нови пазар, община Каолиново, община Венец и община Каспичан по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
процедура  BG16M10P002-2.006  - „Втора комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос „Отпадъци" по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

2. Дава съгласие община  Шумен  да е водеща община, а общините Велики 
Преслав, Смядово , Хитрино, Нови пазар, Каолиново, Венец и община Каспичан  да 
са общини партньори, във връзка с подготовката,  оценката  и изпълнението на  
проектно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 
на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на 
РСУО Шумен".  

3. Изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо и 
недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост. Собствеността на 
инфраструктурата, изградена със средства по процедура  BG16M10P002-2.006, в т.ч. 
движимо и недвижимо имущество, и на съпътстващата инфраструктура няма да 
бъде прехвърляна на трети лица най-малко в продължение на 5 (пет) години от 
окончателното плащане на средствата по проекта..  



4. Община Шумен да не се присъединява към друго регионално сдружение 
за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок 
от 5 (пет) години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 
2014-2020 г. процедура  BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци”. 

5. Общински съвет поема ангажимент за подялово прехвърляне на 
собствеността на изградената инфраструктура (инсталация за компостиране и 
инсталации за предварително третиране), преди въвеждането и в експлоатацията на 
общините участващи в РСУО – Шумен.  

6. Изградената довеждаща инфраструктура за съответните инсталации, 
намиращи се на територията на община Шумен да е единствено нейна собственост.  

7. Общински съвет поема ангажимент да експлоатира активите, изградени 
по проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на 
услугите от общ икономически интерес (УОИИ). 

8. Общински съвет Шумен дава съгласие Община Шумен да предостави  
част от натрупаните по нейната партида отчисления по чл. 64, ал. 4 от ЗУО в 
РИОСВ – Шумен за покриване на съответния дял от разходите по подготовката на 
проектното предложение за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” по 
„Втора комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. 

9. Във връзка с взети решение № 399/26.01.2017 г. и решение                            
№ 405/23.02.2017 г. на Общински съвет Шумен одобрява споразумението за 
партньорство с променено единствено номера и името на процедурата, както следва 
„BG16M1OP002-2.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане 
на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци“. 

10. Възлага на кмета на Община Шумен, да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия за кандидатстването на общината, съвместно с 
общините от РСУО по процедура за набиране на проектни предложения 
BG16M10P002-2.006 по Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г., както и да 
подпише и изпълнява съвместно с партньорите по проекта АДБФП след 
одобрението за финансиране. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
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