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Изх. №…………………………….. 

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НЕДЕЛИНО 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Боян Радоев Кехайов - Кмет на Община Неделино 

ОТНОСНО:  Искане до Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020г. (УО на ОПОС) за предоставяне на временен безлихвен заем за 
финансови корекции наложени в процеса на изпълнение на  проект № 
BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО 
Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община 
Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и 
Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 
от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Както Ви е известно Община Мадан - Водещ бенефициент и бенефициентите 
партньори – общините Златоград и Неделино, реализираме съвместно проект № 
BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО 
Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, в рамкине на сключения договор за 
безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г. по № BG16M1OP002-2.002  
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“,  съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на 
Република България. 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
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При изпълнение на проекта са наложени финансови корекции, установени от УО на 
ОПОС за установени нередности при провеждане на обществени поръчки за избор на 
изпълнители по всички сключени договори, като част от делата са спечелени, съответно 
УО на ОПОС е възстановил разноските по делата.  

Задълженията които имаме, във връзка с наложени финансови корекции, за които сме 
уведомени с писма, решения и др. изявления на УО на ОПОС, оспорени по съдебен ред и 
към днешна дата имаме влезли в сила окончателни съдебни решения, съответно 
потвърдени финансови корекции в размер на 5% от стойността на засегнати от 
нарушението и признати от УО на ОПОС  за допустими за финансиране ОПОС 
2014-2020г. – по проекта в размер на (89,59%) от общата стойност. ДДС е недопустим за 
финансиране разход и съфинансирането по проекта е в размер на 10,41%. Финасовото 
разплащане по проекта се извършва на равни вноски от трите общини. 

 Уведомяваме ви, че към днешна дата има издадени окончателни решения на 
Върховния административен съд на Република България, както следва: 

1) По Решение от 24.04.2018г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за 
налагане на финансова корекция, получено с писмо изх. №2-002-0015-2-125/24.04.2018г. 
на УО, съдебното производство е приключило с влязъл в сила окончателен съдебен акт - 
Решение № 11357 от 24.07.2019г. на Върховния административен съд на Република 
България - наложена финансова корекция в размер на 5% (2 087,45 лв., съставляващи 
БФП ) по договор № 1 8 -У - 0 2 7 / 1 6 . 0 2 . 2 0 1 8 г. с изпълнител „ЕКОСПОТ 
КОНСУЛТИНГ“ ООД; наложена финансова корекция в размер на 5% (2 087,45 лв., 
съставляващи БФП) по договор № 18-У-028/16.02.2018г. с изпълнител „ЕКОСПОТ 
КОНСУЛТИНГ“ ООД; наложена финансова корекция в размер на 5% (2 087,45 лв., 
съставляващи БФП) по договор № 18-У-029/16.02.2018г. с изпълнител „ЕКОСПОТ 
КОНСУЛТИНГ“ ООД. 

2) По Решение от 11.03.2019г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за 
налагане на финансова корекция, получено с писмо изх. №2-002-0015-2-152/11.03.2019г. 
на УО на ОПОС, съдебното производство е приключило с влязъл в сила окончателен 
съдебен акт -  Решение № 3193 от 28.02.2020г. на Върховния административен съд на 
Република България - наложена финансова корекция в размер на 5% (37 817,95 лв., 
съставляващи БФП) по договор № 18-У-090/20.12.2018г. с изпълнител „БИЛД 
КОМПОСТ“ ДЗЗД. 

3) По Решение от 08.02.2019г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за 
налагане на финансова корекция, получено с писмо изх. № 2-002-0015-2-93/08.02.2019г., 
съдебното производство е приключило с влязъл в сила окончателен съдебен акт - Решение 
№ 6474 от 02.06.2020г. на Върховния административен съд на Република България - 
наложена финансова корекция в размер на 5% (205 249,14 лв., съставляващи БФП) по 
договор № 18-У-082/15.12.2018г. с изпълнител „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД. 

Съгласно влезлите в законна сила актове, общините Мадан, Златоград и Неделино - 
бенефициент на помощта имат задължения по финансовите корекции, възлизащи общо в 
размер на: 249 329,44 лв., която сума съставлява и главница на дълга. Всички присъдени 
разноски по делата в полза на УО на ОПОС са погасени от общините. При подаване на 
окончателно плащане ще се възползваме от възможността за намаляване на размера на 
наложената финансова корекция, като съгласно издадени насоки на Министъра на 
финансите за прилагане на чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021г., кметът на общината – Водещ 
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бенефициент и бенефициентите – Партньори по проекта – общините Златоград и 
Неделино ще отправят искане за сключване на тристранно споразумение до Управляващия 
орган на УО на ОПОС.  

   
Към настоящия момент и в процес на реализация на проекта (проекта приключва на 

20.05.2021г.) при всяко искане за междинно плащане УО на ОПОС са удължали регулярно 
и пропорционално суми, които към днешна дата възлизат на 184 804,19 лв.  

В тази връзка УО на ОПОС е информирала бенефициентите за съществуващата 
възможност за предоставяне на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по 
договори с изпълнители, по които са наложени финансови корекции.  

Във връзка с интензивния период на изпълнение на проектите, е разработен 
механизъм за предоставяне на временни безлихвени заеми на бюджетни организации за 
подпомагане изпълнението на проектите при наложени финансови корекции и 
гарантиране на завършването им в срок. Механизмът е финансов инструмент, независим 
от процеса на верификация и има за цел да осигури временни безлихвени средства на 
бенефициенти, изпитващи ликвидни проблеми.  

Стойността на заема зависи от конкретните нужди на бенефициента и от  размера на 
плащанията, които не може да обслужи. Получените средства са заемообразни и подлежат 
на връщане по ред и срок, определен от Министъра на финансите, поради което е 
необходимо заявените от бенефициента суми да бъдат в размер само до абсолютно 
необходимото за приключването на проекта и извършване на ритмични и редовни 
плащания към изпълнителните на дейностите. 

За да се възползваме от механизма, Ви уведомяваме, че бенефициентът – общините 
Мадан, Златоград и Неделино е необходимо: 

Да представят искане за временен безлихвен заем, като се заяви сумата до размера на 
стойността на финансовите корекции (249 329 лв.) по съответния/ите договор/и с 
изпълнител/и, която е необходима за приключването на договора/проекта чрез извършване 
на регулярни плащания към изпълнителите на дейностите. 

Искането за временен безлихвен заем за финансови корекции се подава по формуляр-
образец, съгласно Приложение № 1 на хартиен  и електронен носител  до ГД ОПОС в 
МОСВ). Искането следва да бъде придружено от Решение на общинския съвет (когато 
бенефициент е община) за поемане на дълг в същия размер, съгласно разпоредбите на 
Закона за общинския дълг. Решението е за целия размер на заема, равен на стойността на 
финансовите корекции по проекта и не се изисква с всяко искане за отпускане на временен 
безлихвен заем. 

След проверка на представените от бенефициента документи в съответствие с 
Указанията на Министерството на финансите за реда и начина за предоставяне на 
временни  безлихвени заеми за финансови корекции на общини и други бюджетни 
организации (писмо №91-00-578/12.12.2014г.), УО на ОПОС одобрява/неодобрява 
заявената от бенефициента сума и го уведомява за резултата от проверката. 

Община Мадан – Водещ бенефициент и общините партньори – община Златоград и 
община Неделино ще се възползват от възможността да получат безлихвен заем от МФ - 
министъра на финансите, чрез УО на ОПОС в размер – общия размер на  наложените 
финансови корекции, които ще използваме за разплащане по окончателно изпълнение на 
проекта, респективно приключването му (20.05.2021г.).  
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За целта е необходимо Общинските съвети на Мадан, Златоград и Неделино, да дадат 
съгласие за подаване на искане за временен безлихвен заем, като се заяви сумата до 
размера на стойността на финансовите корекции (249 329 лв.) по съответния/ите договор/и 
с изпълнител/и, която е необходима за приключването на договора/проекта чрез 
извършване на регулярни плащания към изпълнителите на дейностите по проекта.  

Мотиви:  
Поради липсата на достатъчен финансов ресурс Община Мадан – Водеща и 

общините партньори - Община Златоград и община Неделино - Общините бенефициенти 
по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., 
реализирайки проекта са в абсолютна невъзможност да извършат окончателните 
разплащания по договорите с изпълнителите на дейности по проекта и да отчетат 
окончателно договора за помощта. По проекта общините с усилия осигуряват 
средствата за разплащане на 20%ДДС, който е недопустим за финансиране разход, 
собственото си участие, което е в размер на 10,41% при всяко плащане, както и да 
покриват плащанията по безвъзмездната помощ, преди нейните верификации и обратно 
възстановяване. Най-сериозния източник на оборотни средства, при описаните по-горе 
обстоятелства, са възстановените от УО на ОПОС суми по наши искания за средства, 
но в процеса на изпълнение на проекта неверифицираните суми са достигнали 184 804,19 
лв. Към настоящият момент, физическото изпълнение на проекта е около 97%, докато 
финансовото му изпълнение е около 77%. Предстои въвеждането на инсталациите от 
Държавна приемателна комисия, както и извършването на окончателни разплащания по 
договорите с изпълнители на дейности, след въвеждането на обектите. Срока за 
приключване на физическото изпълнение на проекта е 20.05.2021г. Възможностите за 
успешно приключване е общините да се възползват от механизъма за предоставяне на 
временни безлихвени заеми на бюджетни организации за подпомагане изпълнението на 
проектите и гарантиране на завършването им в срок, чрез осигуряването на временни 
безлихвени средства на бенефициенти, изпитващи подобни ликвидни проблеми. 

Размера на окончателните плащания (около 1,5 млн. лв.), бенефициентите не могат 
за  обслужат, предвид описаните по-горе обективни обстоятелства. Поради тази 
причина, е необходимо срочно да се възползват и да получат заемообразните средства, 
които ще върнат по ред и срок, определен от Министъра на финансите и в 
съответствие с чл.142, ал.1 от Закона за публичните финанси. Бенефициента по 
проекта ще заяви сума в размер и само до абсолютно необходимото за приключването на 
проекта и за извършване на ритмични и редовни плащания към изпълнителите на 
дейностите – до размера на наложените финансови корекции.  

Предвид факта, че проектът е пред приключване и се налага окончателно 
разплащане с изпълнителите на дейности по него, както и с цел да не се допусне забава в 
тези плащания, във връзка с описаната ситуация по проекта по ОПОС, се налага 
допускането на предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административно процесуалния кодекс /АПК/. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.1, 
чл.13, чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг и чл. 60, ал. 1 от Административно 
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процесуалния кодекс, предлагам на Общински съвет – Неделино, да обсъди и вземе 
следното: 

РЕШЕНИЕ: 

1.     Общински съвет – Неделино дава съгласие, да бъде подадено искане до 
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. за предоставяне 
на временен безлихвен заем за финансови корекции наложени в процеса на изпълнение на  
проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на 
територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван 
съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – 
общините Златоград и Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна 
финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, 
чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република 
България. 

2.  При одобрение на искането по т. 1 от настоящото решение, Общински съвет – 
Неделино, дава съгласие за поемане на  краткосрочен общински дълг, формиран от 
безлихвен заем от централния бюджет, при следните основни параметри: 
✓ Максимален размер на дълга - 249 329. лв. (двеста четиридесет и девет хиляди, 
триста двадесет и девет лева); 

✓ Валута на дълга – лева; 
✓ Вид на дълга – краткосрочен безлихвен заем от централния бюджет; 
✓ Цел – за подпомагане изпълнението на проект с европейско финансиране и 
гарантиране на завършването му в срок - проект № BG16M10P002-2.002-0015 
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за 
общините Мадан, Златоград и Неделино“, в рамкине на сключения договор за 
безвъзмездна финансова помощ №Д -34-27 от 20 .11 .2017г. по № 
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020г.“,  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България; 

✓ Срок и начин на погасяване – по ред, определен от Министъра на финансите и в 
съответствие с чл.142, ал.1 от Закона за публичните финанси; 

✓ Начин на обезпечаване – по реда на Закона за публичните финанси, като община 
Неделино осигурява погасяването на 1/3 от отпуснатия безлихвен заем. 

3. Общински съвет Неделино дава съгласие, Кметът на Община Мадан, водещ 
бенифициент, да извърши всички  действия за кандидатстване за безлихвен заем от 
централния бюджет,  както и да извърши всички останали необходими правни и 
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фактически действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг, в изпълнение 
на настоящото решение. 

4.  Допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
  

Вносител: 
БОЯН КЕХАЙОВ 
Кмет на Община Неделино 
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