Проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
Станислав Анастасов – министър на околната среда и водите
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на
допълнителни средства по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2014 г. за осигуряване на финансиране на проекти, съфинансирани
от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г.
и управлявани от Министерството на околната среда и водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, представям на Вашето внимание Проект на Постановление
на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния
бюджет за 2014 г. за осигуряване на финансиране за:
–

приключването на договори по проекти, съфинансирани от Кохезионния
фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. и управлявани
от Министерството на околната среда и водите.

Предлаганото Постановление е свързано с необходимостта от осигуряване на
финансиране за успешното завършване на следните договори по проекти изпълнявани
по КФ (Регламент 1164/94):
Проект 2002/BG/16/P/PE/011 „Пречиствателна станция за отпадни води- Ловеч”
Нов дoгoвoр за отстраняване на дефекти на ПСОВ Ловеч, които не бяха
отстранени от изпълнителя и съответна сума му беше удържана от Финалния
сертификат.
Средства в размер на 70 209 лева (35 897 евро).
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Проект 2002 BG 16 P PE 016 „Интегриран проект за водния цикъл на град Варна”
Окончателното плащане по договор № Д-30-178/16.08.2012 г. „Консултантски
услуги в периода на отстраняване на дефекти на обект: „Транформация на
Пречиствателна станция за отпадъчни води Аспарухово в помпена станция с
механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското
езеро”, към “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Варна”
Средства в размер на 13 484 лева (60% финално плащане 6 894 евро)
Окончателно плащане по договор „Трансформация на Пречиствателната
станция за отпадъчни води (ПСОВ) – кв. „Аспарухово” в помпена станция и
конструиране на транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро към
“Интегриран проект за водния цикъл на гр. Варна”
Средства в размер на 604 320 лева (втора част задържани пари 308 984 евро)
Проект 2002/BG/16/P/PE/017 „Интегриран проект за подобрения във водния
сектор на град Балчик”
Договор EuropeAid/120120/D/SV/BG
строителен надзор на строителството

Подготовка

на

подробен

дизайн

и

Средства в размер на 590 223 лева (301 776 евро)
Проект 2003/BG/16/P/PE/019 “Регионален център за управление на отпадъците –
гр. Кърджали”
Сключване на нов договор за строителство за допълнителни дейности, с цел
завършване на закриването на депото и въвеждане в експлоатация (изграждане на
система за рециркулация на инфилтрата и оползотворяване на сметищен газ).
Средства в размер на 295 873 лева (151 277 евро)
Договор EuropeAid/121580/D/SV/BG „Строителен надзор на строителството/
„Закриване и рекултивация на осем стари сметища - Кърджали, България”.
Средства в размер на 174 709 лева (89 327 евро)
С оглед избягване натрупването на лихви по дължимо плащане по договора, от
бюджета на МОСВ за 2014 год. е отпусната сума в размер на 59 780 лв., която е част от
необходимите 174 709 лв. Сумата беше заложена в проекто-бюджета на МОСВ за 2014
год., но не беше одобрена.
Договор Д-30-31/ 22.02.2012 за авторски надзор по първоначален проект за
строителството на Лот 1 и Лот 2.
Средства в размер на 11 747 лева (6 006 евро)
Договор № Д-30-112/19.09.2013 за проектиране и осъществяване на авторски
надзор по време на строителството на лот 2 – Закриване и рекултивация на 8 стари
сметища и издаване на акт 10 за замразяване на обект по лот 1 – РЦУО Кърджали и
седем претоварни станции
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Средства в размер на 15 480 лева (7 914 евро).
Арбитражни и търговски дела
Договор № 1114/03.12.2007 г. с предмет „Предоставяне на юридически услуги
във връзка с осъществяване на процесуално представителство в Арбитражния съд
при БТПП“ с процесуални представители АС „Арсов, Начева, Ганева“
Средства в размер на 30 000 лв. за хонорар при положителен изход на делото.
Договор № Д-30-173/07.08.2012 г. за процесуална защита и представителство с
процесуални представители АД „Бузева и партньори“
Средства в размер на 72 000 лв. за процесуално представителство пред въззивна
инстанция. С оглед осигуряване на възможност за възстановяване на сумата при
положителен изход на делото, сумата е осигурена авансово от бюджета на МОСВ.
Договор № Д-30-76/15.05.2013 г. за процесуална защита и представителство с
процесуални представители АД „Бузева и партньори“
Средства в размер на 33 600 лв. за процесуално представителство.
Необходими средства за нови договори
За сключване на договор за техническа експертиза за причините довели до свличане
на рекултивационен пласт на закритото старо депо за битови отпадъци в Кърджали
/сектор Отпадъци/.
Средства в размер на 20 000 лв.
По сключен договор за процесуално представителство пред международен
арбитраж по договор EuropeAid/124552/D/WKS/BG „Разширение и рехабилитация на
ВиК мрежата на гр. Балчик“ /сектор Води/.
Средства в размер на 486 844 лв. за разноски по гореописаното арбитражно
производство, изчислени по Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на
адвокатските възнаграждения.
По предложеният проект на акт на Министерски съвет не се налага да бъде
изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа
разпоредби, въвеждащи в българското законодателство норми на правото на
Европейския съюз.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнително предоставяне
на средства от централния бюджет за 2014 г. за осигуряване на финансиране на
проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от
16 май 1994 г. и управлявани от Министерството на околната среда и водите, е
съгласуван в съответствие с чл.32 от Устройствения правилник на Министерски съвет и
на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Ви предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на Постановление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
Станислав Анастасов
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