ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 30
от заседанието на 15.12.2017 г.
по точка 6 от дневния ред
Относно: Кандидатстване на Община Болярово по процедура за набиране на
проектни предложения BG16M1OP002-2.006 - Втора комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци, докладва: Христо Христов – кмет на
общината, ОбС взе Решение № 358 На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово:

Р Е Ш И:
1. Поема ангажимента община Болярово да не се присъединява към друго
РСУО за срока за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на
компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на
генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на
територията на община Елхово“ и най-малко за срок от 5 години след
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по
настоящата процедура.
2. Упълномощава Кмета на Община Болярово да участва в Общото
събрание на РСУО-Елхово за вземане на решение за одобряване изграждането
на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на
територията на община Елхово.
3. Дава съгласие Община Болярово да кандидатства по процедура за
набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.006 – “Втора комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна
Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в
партньорство с община Елхово с проектно предложение „Проектиране и
изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително
третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово
на територията на община Елхово“ .
4. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс, както следва:
- Дава съгласие средствата за покриване на допустимите разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос, в
размер на не повече от 57 000 лв. без ДДС да бъдат осигурени чрез ползване
на натрупаните отчисления по реда на чл.64 от ЗУО и/или чрез ползване на
кредит от фонд ФЛАГ
- Дава съгласие за средствата в размер на не повече от 170 000 лв без ДДС за
покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди да
бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., да бъдат осигурени чрез ползване
на натрупаните отчисления по реда на чл.64 от ЗУО и/или чрез ползване на
кредит от фонд ФЛАГ
- Дава съгласие финансовият ресурс за покриване на недопустими разходи по
проекта, необходими за изпълнението му, представляващи възстановим
данък върху добавена стойност, в размер на не повече от 300 000 лв, до
възстановяването му от НАП, да бъдат осигурени от ползване на натрупаните
отчисления по реда на чл.64 от ЗУО и/или чрез ползване на кредит от фонд
ФЛАГ.
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5. Упълномощава Кмета на Община Болярово да предприеме всички
действия, по изготвяне на заявление по чл. 25, ал. 1 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,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64
от ЗУО за покриване на нуждите за финансиране за покриване на
първоначалните разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС; за
покриване на собствения принос по проекта, представляващ разход, който няма
да бъде възстановен от ОПОС.
6. Упълномощава Кмета на Община Болярово да предприеме всички
действия, по изготвяне на заявление ползване на кредит от фонд ФЛАГ за
средства за покриване на нуждите за финансиране на за покриване на
първоначалните разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС; за
покриване на собствения принос по проекта, представляващ разход, който няма
да бъде възстановен от ОПОС, както и възстановим Данък върху добавена
стойност
7. Дава съгласие за кандидатстване на община Болярово, като общинапартньор в партньорство с община Елхово, която се определя като водеща
община, като одобрява Партньорското споразумение и упълномощава Кмета на
Община Болярово да предприеме всички необходими правни и фактически
действия, за кандидатстването на Община Болярово по процедура за набиране
на проектни предложения BG16M1OP002-2.006 - Втора комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци.
8. Дава съгласие изградената със средства по процедурата инфраструктура,
в т.ч. движимо и недвижимо имущество да бъде единствено общинска
собственост, като не по-късно от въвеждането на инсталацията за
предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци и на
компостиращата инсталация в експлоатация, собствеността на изградената
инфраструктура да бъде поделена съгласно определените дялове в
Партньорското споразумение между община Елхово и община Болярово.
9. Дава съгласие изградената със средства по процедурата инфраструктура,
в т.ч. движимо и недвижимо имущество да не се прехвърлят на трети лица
собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в
т.ч. движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, наймалко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за
проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
Гласували: 10 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Мария Стоилова Маринова
8.Пламен Петров Петков
9.Съба Георгиева Недева
10.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/
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