
ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛХОВО 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

Петър Андреев Киров  – кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: Даване на становище, във връзка с възможността Община Елхово да 

предприеме действия по подаване на искане за удължаване на срока по сключен 

административен договор № BG16M1OP002-2.006-0004-C01 по 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“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 287/25/4 по Протокол № 25 от заседание проведено на 23.11.2017 г. на 

Общински съвет –Елхово е дадено съгласие Община Елхово в качеството й на конкретен 

бенефициент 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.” 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“ . 

Община Елхово, в партньорство с община Болярово е кандидатствала по обявената със 

заповед № РД-ОП-86/27.09.2017г. на Ръководителя на управляващия орган на ОП „Околна 

среда 2014-2020“ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и на 

31.01.2019 г. е сключен Договор № BG16M1OP002-2.006-0004-C01. Срокът за неговото 

изпълнение е 35 месеца, като времето за физическото изпълнение на дейностите по проекта е 

30 месеца, тоест до 30.11.2021г. Съгласно одобрен План за изпълнение/Дейности по проекта 

са предвидени конкретни дейности с ясни срокове за изпълнението и приключването им. 

Основна и структурираща дейност по проекта е „Инженеринг - проектиране, строителство, 

доставка на оборудване и авторски надзор при изграждане на компостираща инсталация за 

разделно събраните зелени, градински и дървесни отпадъци и инсталация за предварително 

третиране на смесено събрани битови отпадъци за нуждите на общините Елхово и 

Болярово“, за изпълнението на която е проведена обществена поръчка, обявена с решение № 

21 от 07.10.2019 г. на кмета на Община Елхово. В посочения срок са постъпили седем оферти, 

като нито една от тях не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката и процедурата е прекратена с решение на Възложителя. Решението за прекратяване 

на процедурата е обжалвано и е образувано производство в Комисията за защита на 

конкуренцията /КЗК/, която със свое Решение № 842 от 15.10.2020 г., оставя жалбата без 

уважение с мотиви, че процедурата е законосъобразно прекратена. 

 



В резултат на касационна жалба на 12.01.2021 г. е образувано и производство пред 

Върховен Административен Съд. С решение № 1980 от 16.02.2021 г. Върховния 

Административен Съд също оставя жалбата без уважение.  

Поради изброените обстоятелства довели до значителна забава в плана за изпълнение 

на дейностите с писмо с Изх. № 2-006-0004-1-178/25.03.2021 г. на Ръководителя на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Община Елхово е 

уведомена че е направен анализ, относно изпълнението на проекта в резултат на което същият 

е идентифициран като рисков и следва да представим ясна и точна информация, относно 

възможностите за довършването му.  

С оглед на гореизложеното и предвид обстоятелството, че Общински съвет Елхово 

решава всички въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на 

други органи и предвид обществената значимост на проекта, предлагам на ОбС-Елхово да 

вземе следните: 

 

  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава становище, Община Елхово да не 

предприема действия по подаване на искане за удължаване на срока по сключен 

административен договор № BG16M1OP002-2.006-0004-C01 по 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“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава становище, Община Елхово да 

предприеме действия по подаване на искане за удължаване на срока по сключен 

административен договор № BG16M1OP002-2.006-0004-C01 по 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“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.            

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 
 
 

 

 

 

 


