
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г. 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни и 
инвестиционни фондове 

 

Постъпили въпроси и разяснения по тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  
 

№ 

 

Дата получаване/ 

 Подател 

 

Въпрос 

 

Разяснения на УО на ОПОС 2014-2020 г. 
 

1 | 3 

 

  

1. Получено по 

електронна поща на 

22.11.2016 г.,  

Петромир Минев 

началник отдел ЕФП, 

Община Шумен 

 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  02.12.2016 г. 

Във връзка с публикувани 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 ОПОС 2014-2020 г., отправям следното 

искане за разяснение: 

 

В насоките за кандидатстване на стр. 19 е посочено, че: „всички 

общини от съответното РСУО – независимо дали са 

определени за водеща община или партньор, се ангажират 

изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. 

движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска 

собственост. Собствеността на изградените инсталации за 

компостиране и инсталации за предварително третиране 

задължително трябва да бъде общинска и да отговаря на 

следните условия: всяка конкретна инсталация да е 

съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се 

третират в нея, съответно инсталацията да е собственост само 

на една община – когато в инсталацията се предвижда 

третиране на отпадъците само на същата. Поетият ангажимент 

се обективира съобразно взето решение на Общото събрание на 

регионалното сдружение на основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от 

ЗУО, приложение към споразумението и в решения на 

Общинските съвети на общините.“  

В тази връзка в решенията на общинските съвети на общините 

трябва да бъде посочено какъв вид общинска собственост ще 

бъде инфраструктурата - публична общинска собственост или 

 

 

 

 

 

 

 

Приложимият режим на държавни помощи по отношение на 

дейностите, допустими по процедура №BG16M1OP002-

2.002, е анализиран в раздел 16 от насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“. 

Определението на понятието „държавна помощ” се съдържа 

в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. Държавна помощ е всяка помощ, 

предоставена от държава-членка на Европейския съюз, под 

каквато и да било форма, която нарушава или предизвиква 

опасност от нарушаване на конкуренцията, поради 

поставяне в по-благоприятно положение на определени 

предприятия или производството на определени стоки, 

доколкото се засяга търговията между държавите-членки на 

ЕС. 

В раздел 16 от насоките за кандидатстване е посочено, че за 

да бъде допустимо финансирането по процедурата и 

съобразено с правилата за възлагане на услуга от общ 

икономически интерес (УОИИ), кандидатстващите общини 

трябва да поемат задължението за възлагане на услуга от 

общ икономически интерес и съответно предоставяне на 
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частна общинска собственост. 

  

Също така УО е поставил условие, че бъдещата експлоатация 

на изградената инфраструктура след приключване на проекта 

трябва да бъде съобразена със законодателството за 

държавните помощи в областта на услугите от общ 

икономически интерес. 

 

Във връзка с гореизложеното, моля за отговор дали възлагането 

на услуги от общ икономически интерес, а именно 

експлоатация на изградената със средства по процедурата 

инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, може 

да се извърши за инфраструктура/ активи, които са публична 

общинска собственост. 

компенсация за услугата.  

Преценката дали по отношение на експлоатацията на 

изградените по конкретният проект инсталации ще бъдат 

изпълнени или не изискванията за възлагане на УОИИ се 

извършва от кандидатстващите общини. В случай че тези 

изисквания не могат да бъдат изпълнени, проектното 

предложение няма да бъде одобрено за финансиране по тази 

процедура.  

Както е посочено в насоките за кандидатстване, за да могат 

услугите да бъдат определени като УОИИ, те трябва да 

бъдат насочени към гражданите и да бъдат в интерес на 

обществото като цяло. УОИИ са икономически дейности, 

които без публична намеса не биха били предоставени от 

пазара или биха били предоставени при различни условия по 

отношение на обективното качество, безопасността, 

достъпността, равното третиране или универсалния достъп. 

Когато други предприятия, които работят при нормални 

пазарни условия и на които не са възложени УОИИ, вече 

предоставят или могат да предоставят услуга по 

задоволителен начин и при условия (цена, обективни 

качествени характеристики, непрекъснатост и достъп до 

услугата), отговарящи на публичния интерес, определен от 

държавата, Европейската комисията счита, че не би било 

уместно такава услуга да бъде обвързана със задължение за 

УОИИ. Възможно е, дори и услугата да се предоставя вече 

от пазара, това да става при условия, които съответната 

държава-членка на ЕС счита за незадоволителни, например 

тъй като пазарът не може да я предостави с качеството, 

ефективността или на цената, които публичните органи 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г. 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни и 
инвестиционни фондове 

 

Постъпили въпроси и разяснения по тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  
 

№ 

 

Дата получаване/ 

 Подател 

 

Въпрос 

 

Разяснения на УО на ОПОС 2014-2020 г. 
 

3 | 3 

 

  

считат, че са в интерес на обществото, такава услуга може да 

бъде определена като УОИИ. 

В случай че услугите по предварително третиране и 

съответно компостиране с изградените инсталации могат да 

бъдат възложени като УОИИ, бенефициентите ще следва да 

спазват приложимото законодателство, което е посочено и в 

раздел 16 от Насоките за кандидатстване. При преглед на 

това законодателство може да се установи, че то не поставя 

изискване относно вида на общинска собственост (публична 

или частна) на активите, чрез които ще се предоставя УОИИ, 

който вид в конкретния случай се определя съобразно 

действащата национална правна уредба.  
 
 
 

 УТВЪРДИЛ:            /П/    ДАТА: 02.12.2016 г. 

               

ЯНА ГЕОРГИЕВА 

Ръководител на управляващия орган 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-90/04.08.2016 г. 


