
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№281 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.03.2017 г. с  Протокол № 20 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура №BG16M1OР002-2.002 „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на фонд за 

регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г 

 

Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на 

Община Брацигово – Петко Петков, намира същото за законосъобразно и мотивирано. 

С кандидатстване по процедурата и реализиране на проекта ще се изградят и въведат в 

експлоатация компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци, с което ще се допринесе не само за постигане на националните цели, 

но и за изпълнението на задължението на България като държава – членка на 

Европейския съюз относно депонирането на отпадъци. 
 

Ето защо, Общинският съвет – Брацигово на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23  

във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  Насоки за 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.“, 

утвърдени със  Заповед № РД-ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 

2014-2020 г., 
 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Водеща община по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци”, за проектно предложение с общини 

бенефициенти - Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, 

да бъде община Пазарджик, отговаряща за подаването на проектното предложение, а 

общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември, да са общини- 

партньори. 

2. Съоръженията, които следва да се изградят по процедура № BG16M1OP002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” за регион Пазарджик,  

да бъдат както следва: 



2.1.Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци генерирани от 

общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, на 

площадка, попадаща в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко 

Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик; 

2.2. Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Брацигово, 

Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик, на площадка, попадаща в имот № 000723 с 

ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област 

Пазарджик; 

2.3.Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от Община  Белово на площадка, 

попадаща в имот № 000086, местност „Вучата могила” по КВС на землището на с. 

Дъбравите, Община Белово, област Пазарджик; 

 

2.4.Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от Община Септември на 

площадка, попадаща в имот № 387010, местност „Бунара”, с. Варвара, Община 

Септември, област Пазарджик; 

 

2.5.Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от 

Общините  Велинград и Ракитово на площадка, определена от двете Общини; 

 

2.6.Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от Общините Велинград и 

Ракитово на площадка, определена от двете Общини; 

 

2.7. 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 

всяка една община поотделно - член на Регионалното сдружение, за изградените 

инсталации.  

3.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 (инсталации за компостиране и инсталации за предварително 

третиране), преди въвеждането и в експлоатация, да  бъде прехвърлена от общината - 

собственик на терена, съответно носител на вещното право на строеж, на останалите 

общини, съгласно договорените дялове на съсобственост на всяка една от тях. 

 

3.1.Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от 

общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември,  

разположена в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко 

Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, да бъде собственост на 

общините Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември. 

 

3.2.Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Брацигово, Батак, 

Лесичово, Пещера и  Пазарджик, разположена  в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в 

землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, да бъде  

собственост на общините Брацигово, Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик; 

 



3.3.За изградената съпътстваща инфраструктура за съответната инсталация собственик 

да бъде общината, в чиито административни граници се намира тя. 

 

3.4. Процентното разпределение на собствеността между общините да стане на база 

брой население по настоящ адрес към 15.12.2016г., съгласно данните посочени в 

официалния регистър на  ГД ГРАО, е както следва: 

 

Община 

Брой население 

по настоящ 

адрес 

към 15.12.2016г. 

Собственост на 

инсталация за 

предварително 

третиране - 

Пазарджик, % 

разпределение 

 

Собственост на 

инсталация за 

компостиране - 

Пазарджик - % 

разпределение 

Батак 5884 2,97404534 3,609971 

Белово 8630 4,36200056 -  

Брацигово 9337 4,71935101 5,728467 

Лесичово 5658 2,8598145 3,471315 

Пещера 22494 11,3695064 13,80059 

Пазарджик 119620 60,4614724 73,38965 

Септември 26222 13,2538098  - 

общо 197845 100 100 
 
4. За проектно предложение на общини бенефициенти - Батак, Белово, Брацигово, 

Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, да бъдат възложители на обществени 

поръчки, които да проведат  процедура по реда на ЗОП.  

 

4.1.За инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от 

общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември,  

разположена в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко 

Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, съвъзложители да бъдат  

общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември. 

 

4.2.За инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани  от общините – 

Брацигово, Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик, разположена  в имот №000723 с 

ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, 

съвъзложители да бъдат  общините Брацигово, Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик. 

 

4.3. Изборът на оператор на изградените съоръжения да стане след провеждане на 

процедура по реда на ЗОП. 

  

5.  Изграждането на съоръженията, възложител да бъде съответната община - 

собственик на терена, както следва: 

 

5.1. За инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от 

общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември,  

разположена в имот №000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко 

Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, възложител да бъде  община 

Пазарджик. 

 



5.2. За инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от общините – 

Брацигово, Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик, разположена  в имот №000723 с 

ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област 

Пазарджик, възложител да бъде  община Пазарджик. 

 

6. Изграждането на  съпътстващата инфраструктура за съответната инсталация да бъде  

общината, в чиито административни граници се намира, както следва: 

 

6.1.За инфраструктурата към инсталация за предварително третиране на битовите 

отпадъци, генерирани от общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, 

Пазарджик и Септември,  разположена в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището 

на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, възложител да 

бъде  община Пазарджик. 

 

6.2. За инфраструктурата към инсталация за компостиране на зелените отпадъци, 

генерирани от общините – Брацигово, Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик, 

разположена  в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко 

Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, възложител да бъде община 

Пазарджик. 

 

7. За останалите обществени поръчки, извън тези за експлоатация и изграждане на 

инсталациите за компостиране и предварително третиране на отпадъците и 

инфраструктурата към тях и такива, свързвани с Инсталация за предварително 

третиране на битовите отпадъци, Инсталация за компостиране на зелените отпадъци,  

възложител да бъде  община Пазарджик. 

 

8. Всяка една община да участва в комисиите по провеждане на обществени поръчки, 

съобразно тяхното участие като възложители или съвъзложители. 

 

9. Общините в РСУО да не променят собствеността на изградената със средства по 

процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и да не 

прехвърлят собствеността на трети лица най-малко в продължение на 5 год. от 

окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020. 

10. Процентното разпределение на разходите /допустими, недопустими /в т.ч. ДДС/, и 

първоначални/, между общините бенефициенти - Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, 

Пещера, Пазарджик и Септември,, представляващи собствено участие, да стане на база 

брой население по настоящ адрес към 15.12.2016 година, съгласно данните, посочени в 

официалния регистър на ГД ГРАО, както следва: 

10.1. За инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци генерирани от 

общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, на 

площадка, попадаща в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко 

Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, разпределението на 

финансовите задължения да бъде както следва: 

община 

брой население по настоящ 

адрес към 15.12.2016г. % разпределение  

Батак 5884 2,97404534 



Белово 8630 4,36200056 

Брацигово 9337 4,71935101 

Лесичово 5658 2,8598145 

Пещера 22494 11,3695064 

Пазарджик 119620 60,4614724 

Септември 26222 13,2538098 

общо 197845 100 

 

10.2. За инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Брацигово, 

Батак, Лесичово, Пещера и  Пазарджик, разположена  в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 

00254, в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, 

да е собственост на общините Брацигово, Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик, 

разпределението на финансовите задължения да бъде както следва: 
 

 

11. При налагане на евентуални санкции и/или финансови корекции, отнасящи се до 

функционирането на определена инсталация, същите ще се поемат от общините, 

експлоатиращи съответната инсталация. 

12. Съгласува /одобрява текста на Споразумение за партньорство между общините 

бенефициенти, и дава мандат на кмета на Община Брацигово да подпише 

Споразумението,  съгласно приложение № 1 

13. Приема Регионална програма за управление на отпадъците 2016 – 2020г. , съгласно 

приложение № 2. 

14. Община Брацигово да осигури 177 147 лв. с ДДС / като собствено финансиране към 

проекта/, чрез фонд „Флаг“. 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

община 

брой население по настоящ 

адрес към 15.12.2016г. % разпределение  

Батак 5884 3,609971 

Белово 8630 -  

Брацигово 9337 5,728467 

Лесичово 5658 3,471315 

Пещера 22494 13,80059 

Пазарджик 119620 73,38965 

Септември 26222 -  

общо 197845 100 



2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да  *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

 

 

                                                                  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


