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Относно: Получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по 

Проект .N BGENVIRONMENT-3.002-0005-С01 ,, Мерки за подобряване управлението на 

отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово ". Издаване на Запис на 

заповед за размера на авансовото плащане. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 16.09.2021 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № Р-33-421/16.09.2021 г. по проект № BGENVIRONMENT-3.002- 

0005-С01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, 

Тутракан, Сливо поле и Ветово" по Програма „Опазване на околната среда и 

климатичните промени (ООСКП)", финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерство на 

околната среда и водите. 

Общата стойност на проекта е 759 704,87 лв., като Община Русе има възможност 

да получи авансово плащане в размер на до 45 % от стойността на проекта или 341 867,19 

лв. (триста четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и деветнадесет 

стотинки). В ръководството за изпълнение на проекти по програма „Опазване на 

околната среда и климатичните промени", финансирани от финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 20 14-202 1 бенефициентът може да поиска 

авансово плащане в срок от 30 дни след подписване на Договора за безвъзмездна 

финансова помощ, като задължително условие за отпускането му е предоставянето на 

запис на заповед за обезпечение на стойността на цялото авансово плащане, валидна за 

целия период на изпълнение на проекта плюс шест месеца. 

Отлагането на гласуването на решението би поставило в риск изпълнението на 

проекта, rьй като Община Русе няма да разполага с достатьчен наличен ресурс за 



изпълнението му. Стартирането на дейностите по изпълнение на проекта е въпрос с 

висока обществена значимост, както за гражданите на община Русе, така и за общините 

партньори по проекта. 

Предвид изложеното, и на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрадия, предлатам Общински съвет - Русе 

да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - 

Русе ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Русе да издаде Запис на заповед за сумата от 341 867,19 

лв. (триста четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и деветнадесет 

стотинки), представляваща 45% от размера на БФП, по проект BGENVIRONMENT- 

3.002-0005-С01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, 

Тутракан, Сливо поле и Ветово". 
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