
П О К А Н А 
 

До: Местната общност, всички обществени организации, физически и 
юридически лица от община Батак. 

 
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Ви каним на 
публично обсъждане за поемане на краткосрочен дълг за подсигуряване 
на мостово финансиране за изпълнение на проект, а именно: 
 
Кандидатстване за отпускане на кредит от Фонд „Флаг” ЕАД в размер до 
800 000.00  лева, във връзка с осигуряване на мостово финансиране по 
проект №  BG16M1OP002-2.010-0054-С01 "Рекултивация на общинско 
депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността «Ралева къшла» в 
землището на гр. Батак, неотговарящо на нормативните изисквания и 
обект на изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 
2015 г. по дело С-145/14" по процедура BG16M1OP002-2.010 - 
Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по 
нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14, по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. 
 
Община Батак кандидатства с проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни 
отпадъци, находящо се в местността «Ралева къшла» в землището на гр. Батак, 
неотговарящо на нормативните изисквания и обект на изпълнение на Решение на 
Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14" пред оперативна 
програма „Околна среда”.  
 
Проектното предложение е подадено на 17.02.2020 г. След процедура по одобрение на 
проекта, беше сключен Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ 
за изпълнение на проекта между община Батак и ОПОС 2014-2020 г. – договор № 
BG16M1OP002-2.010-0054-С01. Договора за БФП е сключен на 28.07.2020 г, в сила от 
12.08.2020 г. Със средствата ще се извърши рекултивация на съществуващо общинско 
депо за неопасни отпадъци на община Батак, разположено в местността „Ралева 
Къшла“ в землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик от 26,958 дка, която 
площ включва и почистване на замърсените съседни терени. В рамките на проекта ще 
се рекултивира депото за битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация 
на замърсените терени, удостоверени с протокол от комисията по ППЗОЗЗ за 
определяне на размера и границите на терена за рекултивация и геодизическо 
заснемане. Същинската техническата рекултивация включва пробутване, локализиране 
на отпадъците в новооформеното тяло на депото, почистване и изграждане на 
газоотвеждаща система.  

Проектът ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, 
произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на 
депото и извън него, ще предотврати и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, ще 
подпомогне подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна 



среда, както и развитието на екологичната инфраструктура. Закриването на депото за 
битови отпадъци ще допринесе и за подобряване на екологичните характеристики на 
района на Батак и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите 
на околната среда и прилежащите земеделски земи.  Ползите от проекта са 
подпомагането на изпълнението на специфичните стратегически цели за решаване на 
проблема с битовите отпадъци и принос за цялостното развитие на системата за 
управление на отпадъците в страната и изпълнение на изискванията на ЗУО.  
 

Основната цел на проектното предложение е да допринесе за закриване процедурата 
по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на 
Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на 
задълженията от страна на Република България на член 14, букви а-в от Директива 
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. 
Реализацията на проектното предложение цели също така да се намали риска за 
околната среда и човешкото здраве чрез екологосъобразно обезвреждане и саниране 
на отпадъците, депонирани в депото и чрез почистване на замърсени съседни терени и 
от друга страна покриване изискванията на държавната нормативна уредба в областта 
на управление на отпадъците. 

Проектът има следната конкретна цел: 
- техническа рекултивация на общинско депо на община Батак, за неопасни отпадъци, 

което не отговаря на нормативните изисквания и е предмет на процедурата по 

нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14. 

 
Специфични цели на проекта са : 
- опазване на почвите, атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; 
- защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; 
- преустановяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; 
- вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; 
- почистване на замърсени с отпадъци, съседни на депото терени; 
- създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и 
въздействието му върху околната среда. 
 
Обща стойност- лв.: 
1 869 129,54 (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди сто двадесет и девет 
лева и петдесет и четири стотинки) лева 
 
Стойност на европейско финансиране:  

1 588 760,11 лева (един милион петстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин и 
шестдесет лева и единадесет стотинки) от Европейския фонд за регионално развитие; 
 
Стойност на национално финасиране: 
280 369,43 лева (двеста и осемдесет хиляди триста шестдесет и девет лева и 
четиридесет и три стотинки) национално съфинансиране от държавния бюджет на 
Република България 
  



До момента по проекта е получено авансово плащане, което покрива 10% от 
допустимите разходи. До Управляващия орган е входирано едно искане за междинно 
плащане, след разплащане с различните изпълнители по проекта. До момента на 
верифициране на първото междинно искане за плащане, ще са ни необходими 
средства, представляващи мостово финансиране по проекта за разплащане на 
същинската дейност, а именно за извършване на техническата рекултивация. 
Необходимо е до крайния срок на изпълнение на Договора, който е 15 месеца да бъдат 
разплатени всички договори, сключени в изпълнение на главния договор с ОПОС.  
 
Община Батак не разполага с необходимите средства за разплащане на реално 
извършените дейности, заложени по проекта, което налага да се кандидатства за 
отпускане на кредит от Фонд „Флаг” ЕАД в размер до 800 000.00 лева, представляващ 
мостово финансиране, която сума ще бъде възстановена след подаване на искане за 
окончателно плащане по проекта и след верифициране на направените разходи от 
управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. 
 
След приключване на обекта за неговото разплащане ще се изготви окончателно 
искане към Управляващия орган по ОПОС за възстановяване на изразходените 
средства. Получените средства ще са погасителна вноска към фонд ”ФЛАГ” ЕАД. 
Погасителните вноски към фонд „Флаг” ЕАД ще са съобразени със сроковете на 
окончателните плащания на финансиращия орган.  

 
Обсъждането ще се проведе на 15.06.2021 г. от  14:00 часа в 
Заседателната зала на Общински съвет - Батак  
 
 
 
Кмет на община Батак 
/ПЕТЪР ПАУНОВ/ 
 
Дата: 10.05.2021 г. 
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