
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№228 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.11.2016 г. с  Протокол № 16 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура №BG16М1ОР002-2.002 „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.“, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. 

 

 

 

Общинският съвет – гр. Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на 

Община Брацигово, 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. 

Общинският съвет – гр. 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. Община Брацигово в партньорство с общините : Община Пазардшик, Община Батак, 

Община Белово, Община Лесичево, Община Пещера и Община Септември, да 

кандидатства 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.” 

 

2. Кметът на Община Брацигово да подпише споразумение за партньорство между 

всички общини, включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъци - 

Пазарджик, за които се допуска да подадат отделно проектно предложение 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.” като споразумението бъде съобразено с Насоките за кандидатстване по 

посочената процедура. 

 

3. Община Брацигово се задължава да не се присъединява към друго Регионално 

сдружение за управление на отпадъците 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 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.”.      
 
 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
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/ 


