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Приложение № 1 

 

 

О Т Ч Е Т 

за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 2013 г. 

 

През изминалата 2013 г. дейността на Сдружение „За чисти селища” бе съсредоточена с 

вземането на решения в изпълнение на изискванията на Поканата за представяне на 

проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за 

управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, Област Русе), Варна, Велико 

Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, 

Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.  

Според същата ангажиментите между парньорите се уреждат в писмена форма със 

споразумение или решение на общото събрание на Сдружението.  

Съгласно Поканата общините от всеки регион, съгласно Националната програма за 

управление на дейностите на отпадъците (НПУДО), следва да определят водеща 

община, която да отговаря за управлението на проекта. В тази връзка бе проведено 

общо събрание на Сдружението и бяхя взети следните Решения:  

1. Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица, и учреденото между тях сдружение „За чисти селища“, определят 

община Велико Търново за водеща община по проект „Изграждане на 

Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново“, за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 

2013 г.“,  която в това си качеството отговаря за управлението на проекта.  

2. Конкретните задачи на всяка една от общините в региона и на сдружение „За 

чисти селища“ във връзка с подготовката на проектното предложение, 

планирането, управлението и изпълнението на договора за безвазмездна 

финансова помощ и дейностите по проекта са, както следва: 

Община Велико Търново отговаря за изпълнението на дейностите по: 

� избор на площадка за реализация на инвестиционния проект в съответствие със 

ЗООС, ЗБР и др. законови и подзаконови нормативни актове, съвместно с 

общините-партньори; 

� устройствено планиране на площадка №5 – с. Шереметя, в границите на която ще 

се реализира инвестиционния проект за изграждане на Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Велико Търново и свързаните с него 

процедури по реда на ЗУТ; 

� устройствено планиране на трасетата на довеждащата и отвеждащата техническа 

инфраструктура – външни връзки на площадка №5 със съществуващите мрежи и 

съоръжения, и свързаните с него процедури по реда на ЗУТ; 

� провеждане на спасителните археологически мероприятия за обследване на 

наличието на археологически обекти с консервационна значимост в местността 

„Остра могила” имот №026001; 

� внасяне на Заявление за издаване на комплекно разрешително за „Регионална 

система за управление на отпадъците“ за общини Велико Търново, Горна 

Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, и получаване на същото;  
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� осигуряване на изходните данни за инвестиционно проектиране на елементите на 

довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – външни връзки на 

площадка №5 със съществуващите мрежи и съоръжения;  

� провеждане на мероприятията по съгласуване на инвестиционните проекти на 

РСУО и довеждащата и отвеждащата техническа инфрастурктура с 

компетентните органи - заинтересованите централни и териториални 

администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните 

дружества; 

� провеждане на мероприята по преотреждане на поземлените имоти, попадащи в 

границите на площадка №5, и засегнати от трасетата на довеждащата и 

отвеждащата инфраструктура след проведените градоустойствени процедури; 

� внасяне на проектното предложение за осигуряване на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПОС 2007 – 2013 г.; 

� провеждане на процедурите по реда на ЗОП за избор на изпълнители за 

дейностите по подготовката и реализацията на инвестиционния проект; 

� управление на изпълнението на проекта - ръководител (Община Велико Търново), 

координатор (Община Стражица), финансист (Община Велико Търново), юрист 

(Община Горна Оряховица), експерт ТСУ (Община Елена); 

� осигуряване на финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта преди възстановяването на средствата по ОПОС, в 

съответствие с приетото процентно разпределение между общините; 

� осигуряване на 47.13% от собствения принос на регион Велико Търново по 

процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22; 

� осигуряване на финансови ресурси за покриване на разходите по подготовката на 

проектното предложение, извън обхвата на дейностите, възложени с проект по 

програма ISPA EuropeAid/124485/D/SV/BG:„Подготовка на мерки за управление 

на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна - България”, в 

съответствие с приетото процентно разпределение за покриване на текущите и 

бъдещите разходи по проекта между общините; 

� осигуряване на финансови ресурси за покриване на недопустимите за 

финансиране по ОПОС разходи, в съответствие с приетото процентно 

разпределение между общините. 

Общините-партньори отговарят за дейностите по: 

� избор на площадка за реализация на инвестиционния проект в съотвествие с 

разпоредбите на ЗООС, ЗБР и др. законови и подзаконови нормативни актове, 

съвместно с водещата община; 

� управление на проекта чрез излъчени от тях членове на Екипа за управление на 

проекта –ръководител (Община Велико Търново), координатор на проекта 

(Община Стражица), финансист (Община Велико Търново), юрист (Община 

Горна Оряховица), експерт ТСУ (Община Елена); 

� участие в комисиите за избор на изпълнители на дейностите по изпълнение на 

проекта чрез свои представители, съгласно решение на Общото събрание; 

� осигуряване на финансови ресурси, съгласно приетото процентно разпределение, 

за формиране на собствения принос на регион Велико Търново, както следва: 

� Община Горна Оряховица –27.68% от стойността на собствения принос на регион 

Велико Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22; 

� Община Лясковец –8.11% от стойността на собствения принос на регион Велико 

Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22; 

� Община Елена – 5.90% от стойността на собствения принос на регион Велико 

Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22; 
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� Община Златарица –2.58 % от стойността на собствения принос на регион Велико 

Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22; 

� Община Стражица –8.60% от стойността на собствения принос на регион Велико 

Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22; 

� осигуряване на финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта преди възстановяването на средствата по ОПОС, в 

съответствие с приетото процентно разпределение между общините; 

� осигуряване на финансови ресурси за покриване на разходите по подготовката на 

проектното предложение, извън обхвата на дейностите, възложени с проект по 

програма ISPA EuropeAid/124485/D/SV/BG:„Подготовка на мерки за управление 

на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна - България”, в 

съответствие с приетото процентно разпределение между общините; 

� осигуряване на финансови ресурси за покриване на недопустимите за 

финансиране по ОПОС разходи, в съответствие с приетото процентно 

разпределение между общините. 

Сдружение „За чисти селища“ осъществява дейности по: 

- коригиране на формуляр за кандидатстване, пред инвестиционно проучване, 

анализ разходи и ползи, и съпътстващи проектното предложение за осигуряване 

на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2007 – 2013 г. документи; 

- администриране на процеса по издаване на комплексно разрешително на 

Регионална система за управление на отпадъците за общини Велико Търново, 

Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица; 

- координация и информация във връзка с изпълнение на дейностите по проекта; 

3. Финансовото участие на всяка една от общините за осигуряване на собствения 

принос, за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта преди 

възстановяването на средствата по ОПОС, осигуряване на финансови ресурси за 

покриване на разходите по подготовката на проектното предложение, извън 

обхвата на дейностите, възложени с проект по програма ISPA 

EuropeAid/124485/D/SV/BG  и за разпределение на недопустимите разходи е, 

както следва: за община Велико Търново – 47.13%, за община Горна Оряховица – 

27.68%, за община Лясковец – 8.11%, за община Елена – 5.90%, за община 

Златарица – 2.58%, за община Стражица – 8.60%.  

4. Оборотните средства  във връзка с управлението на проекта се осигуряват 

съгласно приетото процентно разпределение за формиране на собствения принос 

на общините в регион Велико Търново, като плащанията във връзка с проекта ще 

се извършва след превеждане на дължимите от всяка една община суми, по реда 

и в сроковете съгласно прието решение на ОС на сдружението, като за забава се 

дължи лихва. 

5. При налагана на финансови корекции от управляващия орган същите се 

понасят съразмерно от общините, както следва: за община Велико Търново – 

47.13%, за община Горна Оряховица – 27.68%, за община Лясковец – 8.11%, за 

община Елена – 5.90%, за община Златарица – 2.58%, за община Стражица – 

8.60%.  

6. Община Велико Търново – водеща община по проект „Изграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, за чието 

финансиране се кандидатства по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.”, и общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица – партньори по проекта, представят копия от решение на съответния 

общински съвет за осигуряване на собствения принос от общинските бюджети 
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чрез такса „битови отпадъци от набраните отчисления по чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците (отм. с §4 от преходните и заключителните разпоредби 

на Закона на управление на отпадъците, ДВ бр.53/2012 г.) и по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците (обн. ДВ бр.53/2012 г.). 

7. За покриване на недопустимите разходи по проекта, присъщи и необходими за 

изпълнението му община Велико Търново – водеща община по проект 

„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново“, за чието финансиране се кандидатства по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, и общините Горна 

Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица – партньори по проекта, 

представят копия от решение на съответния общински съвет за поемане на 

общински дълг.  

8. Разпределението на финансовата тежест между партньорите за покриване на 

първоначалните допустими разходи по проекта, преди тези средствата да бъдат 

възстановени от ОПОС е, както следва: за община Велико Търново – 47.13%, за 

община Горна Оряховица – 27.68%, за община Лясковец – 8.11%, за община 

Елена – 5.90%, за община Златарица – 2.58%, за община Стражица – 8.60%.  

9. За покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди 

средствата да бъдат възстановени от ОПОС, община Велико Търново – водеща 

община по проект „Изграждане на Регионална система за управление на 

отпадъците в регион Велико Търново“,  за чието финансиране се кандидатства по  

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, и общините 

Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица – партньори по 

проекта, представят копия от решение на съответния общински съвет за поемане 

на общински дълг.  

10. Възстановяването на заплатените от общините Горна Оряховица, Лясковец, 

Елена, Златарица и Стражица средства, осигурени от тях за покриване на 

първоначално допустимите разходи преди тяхното възстановяване от ОПОС, се 

превеждат на съответната община след възстановяване на средствата по проекта 

от Договарящия орган по разплащателната сметка на община Велико Търново, 

посочена в Договора за безвъзмездна финансова помощ. 

При законосъобразност, разплащателната сметка посочена в Договора за 

безвъзмездна финансова помощ, по която се извършват разплащанията по 

проекта от Договарящия орган, да се управлява с подписите на кмета на Община 

Велико Търново и председателя на УС на Сдружение”за чисти селища”. 

11. Възложител по обществените поръчки за избор на изпълнители за дейностите по 

проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Велико Търново, който да проведе процедурите от името и за сметка на 

общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица е община Велико Търново.  

12. Община Велико Търново се задължава да уведомява общините Горна Оряховица, 

Лясковец, Елена, Златарица и Стражица при обявяване на обществена поръчка за 

избор на изпълнители за дейностите по проекта за изграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, най-късно в деня 

на публикуването на обявлението за същата в Регистъра на обществените 

поръчки. 

13. Комисиите по чл. 34 от ЗОП се сформират на квотен принцип, съгласно 

процентното разпределение на финансовата тежест между партньорите за 
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покриване на собствения принос на региона, недопустимите разходи и 

първоначално допустимите разходи преди тяхното възстановяване от ОПОС, т.е. 

за община Велико Търново – 47.13%, за община Горна Оряховица – 27.68%, за 

община Лясковец – 8.11%, за община Елена – 5.90%, за община Златарица – 

2.58%, за община Стражица – 8.60%. Допълнителен член на комисиите по чл. 34 

от ЗОП е външен експерт от регистрираните в АОП, който се избира от община 

Велико Търново.  

14. Конкретните лица ще бъдат излъчени от кмета на съответната община за всяка 

отделна обществена поръчка, при спазване на разпоредбите на чл.34, ал.5 от 

ЗОП. Кметът на община Велико Търново  издава заповед за назначаване на 

комисия по чл.34, ал.5 от ЗОП за всяка отделна обществена поръчка, при 

спазване на квотния принцип, в която фигурират излъчените от кметовете на 

общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица лица за 

конкретната обществена поръчка.  

15. Изключение при сформиране на комисиите по чл. 34 от ЗОП са процедурите за 

избор на изпълнители за дейностите по предоставяне на техническа помощ и 

консултантски услуги за управлението на проект „Изграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ и Упражняване 

на строителен надзор като Консултант по ЗУТ и Инженер по ФИДИК на 

обектите в обхвата на проект „Изграждане на Регионална система за управление 

на отпадъците в регион Велико Търново“, за които е валидно решение на Общото 

събрание на сдружение „За чисти селища“ от 17.12.2010 г.   

16. Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица утвърждават и подписват изготвеното проектно предложение, като с 

подписа си удостоверяват, че са съгласни да изпълняват проекта 

17. Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица подписват и изпълняват договора за безвъзмездна финансова помощ 

съвместно. 

18. Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица договарят съвместно цената за третиране на тон отпадък, постъпил в 

регионалната система за управление на отпадъците, която е еднаква за всички 

членове на регионалното сдружение, които ползват Регионалната система за 

управление на отпадъците в регион Велико Търново, като от цената не може да 

се формира печалба за сдружението или за конкретна община. 

По разработения проект „Техническа помощ“ по програма ИСПА безвъзмездната 

финансова помощ (БФП) е в размер на 54 713 436,37 лв.,а в Поканата, която 

общините в качеството си на бенефициенти по проектно предложение № DIR-

5112122-11-79 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в 

регион Велико Търново” по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на 

регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област 

Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски 

(Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, 

Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013 г,е предвидена сума в размер на 

25 349 513 лв. Въпреки няколкократните опити да защитим размера по проекта 

Управляващият орган не прие нито един от нашите аргументи и това наложи той да 

бъде ревизиран, с цел максимално достигане до сумата посочена ни в Поканата. В 

този смисъл с решение на Управителният съвет на Сдружението бяха привлечени 

независими експерти, с опит по проектирането и попълване на формуляр за 

кандидатстване. Ревизирани бяха бюджета, анализ разходи - ползи, ПИП-а и 

апликационната форма. Промяната на стойността на проекта наложи от своя страна 
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прекратяването на процедурите на предварително обявените под условие 

обществени поръчки. След представянето му в МОСВ работната група изиска от 

общините членки на Сдружението допълнително да представят един или повече от 

документите по т. 4.4. от Поканата за кандидатстване (Финансиране на проекта), с 

които да удостовери, че разполагат с финансови ресурси  да покриване на 

недопустимите разходи присъщи и необходими за изпълнението на проекта. При 

така представеното проектно предложение очакваме всеки момент то да бъде 

оценено и да получим договор за неговото финансиране. Успоредно с това са 

подготвени за обявяване обществените поръчки съобразени със стойността обявена 

по Поканата за кандидатстване. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, (п) 

 

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 

СДРУЖЕНИЕ“ЗА ЧИСТИ СЕЛИЩА“ 


