
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

от 04.05.2018 г. 

 

Подписване на Анекс към Споразумение за партньорство, сключено на 

10.01.2017 г. между общините – членове на РСУО - Доспат, Доспат, Девин, 

Борино, Сатовча и Сърница. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА  за изменение и допълнение 

на Решение №160, от 30.11.2017 г., във връзка с чл. 23, ал. 1 от Споразумение за 

партньорство между общините от РСУО – Доспат, чл. 99, т. 2 от АПК 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Изменя съдържанието на т. 3.2 от Решение №160, от 30.11.2017 г. на 

Общински съвет – Девин както следва: 

 

1. Необходимите средства за покриване на недопустимите разходи, в това 

число и за ДДС, да бъдат осигурени само със средства от отчисления по чл. 64 от 

ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на 

изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци. 

 

II. Упълномощава кмета на Община Девин да подпише Анекс към 

Споразумение за партньорство/10.01.2017 г. между общините от РСУО - Доспат със 

следните договорености : 

 

Чл. 1. Договореностите на чл. 2, т. 9 от Споразумението за партньорство се 

изменят по следния начин: 

„Общините – партньори се съгласяват да осигурят необходимото собствено 

финансиране за изпълнение на проекта, в това число първоначалните допустими 

разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 

година, допустимите разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от 

ОПОС 2014 – 2020 година, собствения принос, както и недопустимите разходи, 

включително и ДДС, (в случай на необходимост) само със средства от отчисления по 

чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на 
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изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци. Сумата в този случай ще се осигури от наличните 

внесени отчисления от Регионалното сдружение за управление на отпадъците на 

Общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница по чл. 64 от ЗУО в РИОСВ 

Смолян.” 

 

Чл. 2. Чл. 9 се изменя по следния начин: 

„Общините - партньори се задължават: 

 

1. Да осигурят финансови ресурси за покриване на първоначалните 

допустими разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 

2014 – 2020 година само със средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 

21 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне 

на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци; 

 

2. Да осигурят финансови ресурси за покриване на допустимите разходи по 

проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година само 

със средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; 

 

3. Да осигурят финансови ресурси за покриване на собствения принос, както 

и недопустимите разходи, включително и ДДС само със средства от отчисления по 

чл. 64 от ЗУО и чл. 20 и чл. 21 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на 

изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци. 

 

4. Клаузата на чл. 9, т. 4 от Споразумението за партньорство остава 

непроменена. 

 

Чл.3 Чл.11, се променя по следния начин: 

„Общините по Споразумението се съгласяват собствения финансов принос от 

общите допустими разходи по проекта, както и финансовите средства за 

покриването на първоначалните допустими разходи и за покриване на 

недопустимите разходи, да се осигурят от наличните внесени отчисления от 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, 

Борино, Девин и Сърница по чл. 64 от ЗУО в РИОСВ Смолян.” 

 

Чл.4. В Чл. 17, се създава нова ал. 7 със следното съдържание: 
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„Водещата община се задължава да управлява и да се разпорежда със 

средствата, постъпили в специалната банкова сметка по проекта, / за НФ и КСФ на 

Европейския съюз с код 7443 /, само за целите на проекта .” 

 

Чл.5. Настоящия Анекс влиза в сила незабавно след подписването на АДБФП 

№BG16M1OP002-2.002-0001-C01 „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци” по ОП „Околна среда 2014 – 2020”. Анексът е 

неразделна част от Споразумението за партньорство. При несъответствия между 

клаузите на Анекса и на Споразумението за партньорство, предимство имат клаузите 

на Анекса.  

 

III. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

IV. Допуска предварително изпълнение по чл. 60, ал. 2 от АПК. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет, проведено 

на 04.05.2018 г., Протокол №6, т. 1, ДЗО - 76/03.05.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Наташа Василева 

Зам.- Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 


