
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     З А     Р Е Ш Е Н И Е 
 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС 

по дело С-145/14“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с проект с 

наименование „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на 

Община Чирпан”. 

 

 

Г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Община Чирпан е поканена да подаде проектно предложение по откритата процедура 

№ B G 1 6 M 1 O P 0 0 2 - 2 . 0 1 0  „ Р Е К У Л Т И В А Ц И Я  Н А  Д Е П А  З А  

З А К Р И В А Н Е ,  П Р Е Д М Е Т  Н А  П Р О Ц Е Д У Р А  П О  Н А Р У Ш Е Н И Е  Н А  

П Р А В О Т О  Н А  Е С  П О  Д Е Л О  С - 1 4 5 / 1 4 “  п о  приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.” като директен бенефициент. 

 

Община Чирпан разполага с готов работен проект „Закриване и рекултивация на депо 

за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан” с издадено разрешение за строеж. 

Техническият проект за рекултивация на депото е съгласуван с всички инстанции и е 

одобрен от МОСВ с писмо с изх. № 48-00-55/22.04.2019 г. 

 

Проектът е на стойност 3 377 156,07 лева с ДДС, разпределени както следва: 

 Стойност на техническа рекултивация – 3 250 909,13 лв. с ДДС; 

 Стойност на биологичната рекултивация – 126 246,94 лв. с ДДС. 

 

Максималната стойност за извършване на техническа рекултивация е до 55 лв. с 

ДДС/кв.м площ за рекултивация. Площта за техническа рекултивация на съответното депо се 

определя въз основа на Решение на Комисията, сформирана по реда на чл. 18 от ППЗОЗЗ. 

По изключение е допустимо, при обосноваване и представено количествено 

остойностяване на базата на проектна документация, кандидатът да поиска тази стойност да 

бъде увеличена в зависимост от особеностите на терена и необходимите дейности за 

изпълнение на техническа рекултивация съгласно нормативните изисквания. УО на ОПОС 

2014-2020 г. преценява искането за всеки отделен случай след анализ на предоставената 



обосновка и анализа на остойностяването спрямо свободните средства по процедурата и 

реализирани икономии в рамките на приоритетната ос. 

Техническата рекултивация следва да бъде изпълнена съгласно одобрен проект за 

рекултивация по реда на ЗУТ. Допустими са и строителни дейности, пряко свързани с 

реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането 

на обекта в експлоатация съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане, съгласно раздел 

V от Наредба № 26/1996 г., както и, при обоснована необходимост, почистване на замърсени 

терени, съседни на определените за рекултивация. Всички строителни дейности следва да се 

извършват в имоти - собственост на кандидата или в имоти - държавна собственост, с 

учредено право на строеж в полза на кандидата. 

След извършване на техническата рекултивация ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да се 

извърши биологична рекултивация на депото в срока на дълготрайност на проекта – 5 

години от окончателното плащане по проекта. Разходите за биологична рекултивация са 

недопустими по настоящата процедура и кандидатите следва да осигурят за тях други 

средства извън предоставените средства по процедурата, вкл. от средствата за обезпечение 

по чл. 60 от ЗУО. Кандидатът декларира по т. 11 от Приложение № 1 от условията за 

кандидатстване, че биологичната рекултивация на депото, предмет на процедура по 

нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския 

съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14, ще бъде завършена след изпълнението на 

техническата рекултивация, с осигурени средства от общината, извън предоставените 

средства по процедурата, в срок от 5 години след окончателното плащане по проектното 

предложение по процедурата. 

По одобрен проект, биологичната рекултивация на депото се очаква да бъде 

изпълнена в рамките на 3 години след техническата рекултивация на депото. 

 

Поради факта, че Община Чирпан разполага с одобрен проект за рекултивация от 

страна на МОСВ, е включена в групата общини, които са поканени да внесат своето 

предложение първи, с краен срок за кандидатстване – 09.12.2019 г. 

На етап кандидатстване, не се изисква Решение на Общински съвет за кандидатстване, 

нито за осигуряване на средствата за биологичната рекултивация, но се задължава кмета да 

подпише декларация, с която Общината поема ангажимент за 

„ ……. 11. Биологичната рекултивация на депото, предмет на  процедура по нарушение на 

правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. 
по дело С-145/14, ще бъде завършена след изпълнението на техническата рекултивация, с осигурени 

средства от община Чирпан (записва се името на съответната община), извън предоставените 

средства по процедура BG16M1OP002-2.010, в срок до 5 години след окончателното плащане по 
проектното предложение по процедура BG16M1OP002-2.010.   

12. Своевременно ще бъдат осигурени необходимите финансови ресурси за покриване на: 

-  първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени 

от ОПОС 2014-2020 г.; 
- на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 

г., вкл. собствения принос; 

- на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта.” 

 

За да се спази срокът за кандидатстване, проектът ще бъде внесен на 09.12.2019 г., 

като с настоящото решение, желаем Общински съвет – Чирпан да бъде запознат с действията 

на Общината и да даде своето съгласие. 

Общата стойност на проекта е 3 891 187,57 лв. с ДДС, която не включва стойността на 

биологичната рекултивация, която е недопустим разход. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме 

следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и насоките за кандидатстване по Процедура BG16M1OP002-2.010 



„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС 

по дело С-145/14“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

Общинският съвет - Чирпан реши:  

 

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по Процедура BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото 

на ЕС по дело С-145/14“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с 

проект с наименование „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови 

отпадъци на Община Чирпан”; 

2. Поема ангажимент да осигури средства за биологичтана рекултивация на депото, след 

приключване на техническата рекултивация; 

3. Упълномощава кмета на Община Чирпан да подпише декларация, Приложение 1 към 

Насоките за кандидатстване, с която поема ангажимент Община Чирпан да осигури 

средствата за биологична рекултивация на депото и своевременно да бъдат осигурени 

необходимите финансови ресурси за покриване на други текущи нужди по 

реализацията на проекта; 

 

 

 

Вносител:………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:………........……… 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Главен юрисконсулт 
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