ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 218
взето с Протокол № 17 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 22.02.2017 година

По т. 15 от дневния ред „Докладна записка от кмета на Общината относно
кандидатстване на Община Садово като член на РСУО по приоритетна ос 2 на ОП
„Околна среда 2014-2020 г.”, процедура № ВG16M1OР001-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” с едно общо
проектно предложение за РСУО за общините Асеновград, Първомай, Лъки и
Куклен”
предвид следните мотиви: основната цел на кандидатстването по процедурата е
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на
допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови
отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени
и/или биоразградими отпадъци. За да кандидатства Община Садово е необходимо
да бъде подписано споразумение между общините членки на РПСУО и приемане
на решения на общинските съвети от всяка община за приемане на ангажименти
във връзка с кандидатстването и удовлетворяване на изискванията и условията за
допустимост
и
на основание: Чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Чл. 17 ал.1 т. 6 и т. 8 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 фондове
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово:
- Одобрява община Садово, като член на РСУО да кандидатства по
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” /ОПОС
2014-2020 г./, процедура № ВG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за

предварително третиране на битови отпадъци” с едно общо проектно
предложение за РСУО за общините Асеновград, Първомай, Лъки и Куклен.
- Общински съвет-Садово упълномощава Кмета на Община Садово да
договаря условията в споразумението и да подпише споразумение с останалите
общини от РСУО, което споразумение съответства на изискванията, разписани в
Насоките за кандидатстване по „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.”, част „условия за кандидатстване”.
2. Община Садово се ангажира:
А. да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на
изпълнение 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
отпадъци ще се третират в нея.
3. Общината, в чиито административни граници се намират инсталациите е
собственик на съпътстваща инфраструктура за съответната компостираща
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.
4. Община Садово се ангажира да не прехвърля на трети лица
собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, вт.ч.
движимо имущество най-малко в продължение на 5 години от окончателното
плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата
процедура.
5. Община Садово съвместно с другите общини да изпълняват АДБФП.
6. 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
/кандидатстващата община/водещата общини и/или нейните партньори/ и
начините на разпределението им.
7. При необходимост от собствено участие Общината се ангажира с
финансово участие, равно на дяловото й участие, съгласно дяловете определени в
Споразумението за партньорство.
8. Общински съвет-Садово упълномощава Кмета на Община Садово 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 услугите от общ икономически интерес /УОИИ/.

В. да одобрява дялове на съсобственост в изградените с проекта инсталации
за предварително третиране и компостиране, съгласно споразумението за
партньорство.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 15
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БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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