














































































 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
гр. КОПРИВЩИЦА  
              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  Кандидатстване с проект по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г. 

Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На заседание на КЕУР, състояло са на 20.10.2017 г., се разгледаха предос-

тавените материали от ОА.  
 След направени предложения от членове на комисията и разисквания се 

прие следното становище: Комисията предлага да се вземе следното решение: 

На основание чл. 21 , ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17,ал.1, т.6 и т.8 и 

чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и изискванията в условията за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фон-

дове, ОбС реши: 

1. Отменя свое Решение № 170 от 31.03.2017г. 

2. Общински съвет на Община Копривщица: 

- одобрява община Копривщица като член на РСУО да кандидатства по прио-

ритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 

2014-2020 г.), процедура № BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана проце-

дура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инстала-

ции за предварително третиране на битови отпадъци“ с едно общо проектно 

предложение за РСУО за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, 

Пирдоп, Чавдар и Челопеч. 

 



- Общински съвет  Копривщица упълномощава Кмета на община Копривщица 

да договаря условията в споразумението и да подпише споразумение с остана-

лите общини от РСУО, което споразумение съответства на изискванията, раз-

писани в Насоките за кандидатстване по „Втора комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Опера-

тивна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, част „условия за кандидатстване“.   

3. Общински съвет Копривщица упълномощава Кмета на община Копривщица 

при одобрено за финансиране предложение  : 

А. да подпише АДБФП /административен договор за БФП / 

Б. да договаря съвместно с другите общини участници по процедурата начина 

на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след приключване на 

проекта, като се задължават да експлоатират активите, изградени по проекта, 
при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услу-

гите от общ икономически интерес (УОИИ). 

В. да одобрява дялове на съсобственост в изградените с проекта инсталации за 

предварително третиране и компостиране, съгласно споразумението за парт-

ньорство.  

4. Община Копривщица се ангажира : 

А. да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпъл-

нение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане 

на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура. 

Б. изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и 

недвижимо имущество, да бъде общинска собственост.  

В. всяка конкретна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито от-

падъци ще се третират в нея; 

5. Общината, в чиито административни граници се намират инсталациите е 

собственик на съпътстваща инфраструктура за съответната компостираща инс-

талация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. 

6. Община Копривщица се ангажира  да не прехвърля на трети лица собстве-

ността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. дви-

жимо имущество най-малко в продължение на 5 години от окончателното пла-

щане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура. 

6. Община Копривщица съвместно с другите общини да изпълняват АДБФП. 

7. След изготвяне на АРП, представянето му и обсъждане на ОС на РСУО (ако 

проектът генерира приходи) преди подаване на документите за кандидатстване 

задължително се определя собственото участие на бенефициента (кандидатст-



ващата община/водещата община и/или нейните партньори) и начините за раз-

пределението им. 

8. При необходимост от собствено участие общината се ангажира с финансово 

участие, равно на дяловото и участие, съгласно дяловете определени в Спора-

зумението за партньорство. 

 
20.10.2017 г.                                                                Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                               Председател на КЕУР  
















































































































