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РЕШЕНИЯ  
На ОбС взети на 20 април 2017 година 

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 23 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол, 
съгл.Заповед №311/13.04.2017г., относно Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 674 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 59, чл. 61, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 23 и чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 
управление на отпадъците:                                                            

1. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с 
проектно предложение  за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци и изграждане на компостираща инсталация по процедура №  BG16М1ОР002-2.002 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съвместно с общини бенефициенти - 
Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,  Дългопол, Провадия и Суворово.               

                                  
2. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие Община Девня да бъде определена като 

водеща община за проектно предложение за изграждане на инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация по процедура №  
BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, а общините - Аврен, 
Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик,  Дългопол, Провадия и Суворово са общини 
партньори. 

 
3. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие съоръженията които следва да се изградят 

по процедура №  BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане 
на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци” за РСУО-регион Провадия, съгласно изготвените Анализ за необходимостта от 
изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците и Анализ за 
ефективност на централизиран и децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура 
за управление на отпадъците да бъдат: 

 Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от 
общините  - Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,  Дългопол, 
Провадия и Суворово, попадаща в имот № УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110 в землището 
на с. Падина, община Девня, област Варна; 

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините Аврен, Бяла, 
Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,  Дългопол, Провадия и Суворово на 
площадка, попадаща в имот № УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110 в землището на с. Падина, 
община Девня, област Варна; 

 Разпределението на задълженията на общините  по изпълнението на целите по чл. 
31 от ЗУО да стане, чрез постигане на законовите изисквания по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 
2  от ЗУО от всяка една община, член на регионалното сдружение поотделно за 
изградените инсталации.  
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4. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие изградената със средства по процедурата 
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество да бъде общинска 
собственост/съсобственост на всички общини, които ще ползват изградените инсталации.     

     Собствеността на изградената инфраструктура  (инсталация за предварително 
третиране на битовите отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци), преди 
въвеждането й в експлоатация да бъде прехвърлена от община Девня, общината собственик 
на терена, съответно носител на вещното право на строеж, на останалите общини, съгласно 
договорените дялове на съсобственост на всяка една от тях. 

   Необходимата съпътстваща инфраструктура към инсталациите е собственост на 
общината в чиито административни граници се намира тя – община Девня, като 

 Инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани 
от общините  - Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,  
Дългопол, Провадия и Суворово, попадаща в имот № УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110 
в землището на с. Падина, община Девня, област Варна да е собственост на 
общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик,  Дългопол, 
Провадия и Суворово; 

 Инсталацията за компостиране на зелените отпадъци от общините Аврен, Бяла, 
Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово на 
площадка, попадаща в имот № УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110 в землището на с. 
Падина, община Девня, област Варна да е собственост на общините Аврен, Бяла, 
Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,  Дългопол, Провадия и Суворово. 

              Процентното разпределение на собствеността между общините да стане на база брой 
население по настоящ адрес, както следва: 
 

Община Брой население Собственост на 
инсталация за 

предварително третиране 
на битовите отпадъци - 

Девня 
% разпределение 

Аврен  9658 9,850076492 
Бяла  3326 3,392146864 
Ветрино  5070 5,170831209 
Вълчи дол 9759 9,953085161 
Девня  8752 8,926058134 
Долни чифлик 18914 19,29015808 
Дългопол 13715 13,98776135 
Провадия  21401 21,82661907 
Суворово 7455 7,603263641 

Общо: 98 050 100 
 
5. Общински съвет-Вълчи дол определя: 
5.1.  Възлагането на експлоатацията на изградените съоръжения да се възложи по 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), както следва:  
- за Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани 

от общините - Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, 
Провадия и Суворово, съвъзложители са общините - Аврен, Бяла, Ветрино, 
Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово; 

- За Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от общините 
- Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и 
Суворово, съвъзложители са общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, 
Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово; 

- Изборът на оператор на изградените съоръжения ще става след провеждане на 
процедура по реда на ЗОП. 
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5.2. Възлагането на изграждането на съоръженията да се възложи по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), като възложител да е съответната община – собственик на 
терена, както следва:  

- за Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани 
от общините - Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, 
Провадия и Суворово, възложител да е община Девня; 

- За Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от общините 
- Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и 
Суворово, възложител да е община Девня. 

 
5.3. Възлагането на изграждането на съпътстващата инфраструктура за съответната 

инсталация да се възложи по ЗОП, като възложител за съответната инсталация да е 
общината, в чиито административни граници се намира, както следва: 

- за инфраструктурата към Инсталация за предварително третиране на битовите 
отпадъци, генерирани от общините - Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, 
Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, възложител е община Девня; 

- за инфраструктурата към Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, 
генерирани от общините - Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни 
чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, възложител е община Девня. 

 
5.4. Възлагането на останалите обществени поръчки, извън тези за експлоатация и 

изграждане на инсталациите за компостиране и предварително третиране на отпадъците и 
инфраструктурата към тях и такива, свързани с Инсталация за предварително третиране на 
битовите отпадъци, Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, възложител е 
община Девня. 

 
6.Общински съвет-Вълчи дол задължава Община Вълчи дол да не се присъединява към 

друго РСУО за срока на изпълнение на проекта и най-малко 5 г. от окончателното плащане на 
средствата за проекта по  ОПОС 2014-2020 г. 

7. Общински съвет-Вълчи дол задължава община Вълчи дол да не прехвърля на трети 
лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. 
движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура най-малко в продължение 
на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. 

 
8. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие за проектно предложение на общини – 

Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, 
процентното разпределение на разходите (допустими, недопустими, в т.ч. ДДС и 
първоначални) между общините бенефициенти, представляващи собствено участие на 
общините, да стане на база брой население, както следва: 

 
Община Брой население Собственост на 

инсталация за 
предварително третиране 

на битовите отпадъци - 
Девня 

% разпределение 
Аврен  9658 9,850076492 
Бяла  3326 3,392146864 
Ветрино  5070 5,170831209 
Вълчи дол 9759 9,953085161 
Девня  8752 8,926058134 
Долни чифлик 18914 19,29015808 
Дългопол 13715 13,98776135 
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Провадия  21401 21,82661907 
Суворово 7455 7,603263641 

Общо: 98 050 100 
 
Необходимите финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи 

по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. да се осигурят, 
чрез ползване на заем от фонд ФЛАГ. 

 
9. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие при налагане на евентуални санкции 

и/или финансови корекции, отнасящи се до функционирането на определена инсталация, 
същите да се поемат от общините, експлоатиращи съответната инсталация - Аврен, Бяла, 
Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово. 

 
10. Общински съвет-Вълчи дол одобрява Споразумение за партньорство – Приложение 

№ 1 за подготовка и кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.” между общините от РСУО-регион Провадия и възлага 
на Кмета на Община Вълчи дол да го подпише.  

 
11. Общински съвет-Вълчи дол допълва Плана за действие към Програма за 

управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол 2014-2020 г. с Приложение 
№ 2. 

 

С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан. 

 
Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО извънредно заседание на 

ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.  
 
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 


	С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан.

