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Р Е Ш Е Н И Е № 471 
 

Взето с Протокол № 30/16.11.2017 г. от гласуване чрез „ПОДПИСКА” на Общински съвет - 
Раковски 

 
 

Относно: Осигуряване на финансови ресурси за покриване на разходи в хода на 
подготовка и изпълнение на проект:  „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община Раковски“ при 
кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения 
BG16M10P002-2.005. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10, т.12  и т. 23 от ЗМСМА , във връзка с чл. 64 от Закона за 
Управление на отпадъците и чл. 24 и чл. 25 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, на основание чл. 92 а от Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска 
администрация. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие необходимият финансов ресурс за: 

 покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, за извършване на 
разплащания към изпълнители, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 
2014-2020 г. в размер на 138 000 лв. с ДДС 

 покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по 
ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос, в размер до 170 000 лв. 
 

да бъде осигурен 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. 
 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие необходимият финансов ресурс за: 

 покриване на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на 
проекта, в т.ч. оборотни средства за покриване на ДДС по фактури преди 
възстановяване от НАП,  

да бъде осигурен със средства от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД. 

 
3.   Общински съвет - Раковски дава съгласието си за поемане на общински дълг и 
получаване на дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на финансов ресурс при изпълнение на проект 
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и 
на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 



територията на Община Раковски“, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.005.   

 
 

МОТИВИ: Във връзка с кандидатстването на Община Раковски по процедура за набиране на 
проектни предложения BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна 
ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съгласно Насоките за 
кандидатстване по процедурата, 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. 

За подготовка на проектното предложение Община Раковски има сключен договор 
№ 292/13.07.2016 г. с изпълнител ДЗЗД „Енерджи-Инвест“ на стойност 115 000 лв. без ДДС или 
138 000 лв. с ДДС. 

Община Раковски има възможност да осигури необходимия финансов ресурс за 
предварителните разходи на стойност 138 000 лв. с ДДС 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. В тази връзка натрупаните 
отчисленията могат да бъдат използвани за горепосочените разходи, направени по проекта.  

При използване на отчисленията за допустими дейности за проекти, финансирани 
със средства от Оперативна програма „Околна среда“ след сключване на 



административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
кандидатстващата община възстановява по банковата сметка в РИОСВ признатите й 
възстановени разходи. Размерът на възстановените средства следва да съответства на 
уведомлението за верифицирани суми, издадено от управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда“. 

Общината следва да предостави доказателство за осигуряване на собствен принос 
при осигуряване на финансиране на проекта със средства от Оперативна програма 
„Околна среда“. Размерът на собствения принос по проекта не следва да надвишава 
170 000 лв.  

Съгласно чл. 24. ал. 4  от Наредба № 7 натрупаните средства от отчисления могат да 
се използват за осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за 
управление на отпадъците със средства от Оперативна програма „Околна среда“. Същите 
средства се предоставят на общината за собствен принос без да е необходимо същите да 
бъдат възстановени по сметката на РИОСВ – Пловдив. 

Доказателство, че общината разполага с финансови ресурси от други източници за 
покриване на недопустимите разходи следва да се представи относно данък върху 
добавената стойност (ДДС) по проектното предложение. ДДС не представлява допустим 
разход по настоящата процедура.  

Възстановяването на ДДС ще е към всяка фактура и общината следва да осигури 
оборотни средства за покриване на разхода за ДДС преди възстановяване, а не сумата 
за ДДС по проекта в пълен размер наведнъж. Пълният размер на ДДС по проекта не 
следва да надвишава 690 000 лв.  

Община Раковски има възможност да осигури финансиране за горепосочените 
дейности чрез „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. 
Фондът е създаден на основание Разпореждане № 4 на Министерски съвет като инструмент 
на държавната политика за регионално развитие. При наличие на одобрен проект от 
Управляващия орган на ОП/ПРСР, ФЛАГ отпуска кредити за осигуряване на временен 
недостиг на средства, необходими за изпълнение на проектите между плащанията от 
Управляващите органи /УО/ на ОП. 

Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения 
или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или 
със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното 
изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП)/ Програма за развитие на селските 
райони (ПРСР)/ Програми за Трансгранично сътрудничество (ТГС), които са насочени към 
модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на 
устойчиви и модерни местни общности. 

ФЛАГ отпуска заеми на лица – бенефициенти и/или техните асоциирани партньори, 
които подготвят или изпълняват проекти по Оперативните програми, по Програмата за 
развитие на селските райони, по програмите за Трансгранично сътрудничество или по 
други програми и финансови механизми, финансирани със средства на Европейския 
съюз или на други международни програми, след изрично решение на Съвета на 
директорите на фонда. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 15 
Гласували: 15 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 



 

 

1. Петър Милков Антонов 
2. Ралица Костадинова Сатанска  
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за 
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 

 

 


