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1. Диана Овчарова, 

кмет на Община 

Ивайловград 

17.10.2016 г. На 10.06.2016 г. в град Хасково, се проведе среща между 

общините участващи в РСУО - Кърджали и експерти от 

МОСВ на тема: подготовката на проектни предложения за 

кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 на „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 

По време на срещата се обсъди и възможността да се 

използват отредените за изграждане, но неизградени 

Претоварни станции, представляващи подобекти от Лот 1: 

„Регионален център за управление на отпадъците - 

Кърджали и седем претоварни станции“ по ИСПА, Мярка 

2003/BG/l 6/Р/РЕ/019 „Регионален център за управление на 

отпадъците - гр. Кърджали“. Темата за Финансовия 

меморандум по ИСПА Мярка 2003/BG/l6/Р/РЕ/019 

„Регионален център за управление на отпадъците - гр. 

Кърджали“ продължи на последващите срещи 

организирани именно от МОСВ, при което само ни 

информирахте, че меморандума не е затворен от 

Европейската комисия, което означава, че не можем да 

изграждаме нищо на определените за Претоварни станции 

площадки, тъй като са резултат от финансиране с 

Европейски средства. 

На една от индивидуалните срещи в МОСВ ни дадохте 

пример с община Севлиево, която също като нас е била 

обект на Проект на МОСВ и е трябвало да изгради 

Съобразено с изразеното категорично несъгласие 

на една от общините от РСУО Кърджали, която е 

част от допустимия кандидат по процедурата 

(всички общини от РСУО Кърджали заедно), 

общините от РСУО Кърджали няма да бъдат 

изключени като допустим бенефициент по 

процедурата. 

Поддържаме мнението си, че предвид 

неприключилите консултации по изясняване на 

обстоятелствата, специфични за регион 

Кърджали, не намираме за основателно и 

обосновано да променяме условия и изисквания 

по процедурата. Също така считаме, че въпросът 

с ползването на имотите на претоварните 

станции, включително и обсъжданото от Вас като 

възможност закупуване на други имоти, следва 

да бъде решен след затварянето на Финансовия 

меморандум по  ИСПА Мярка 2003/BG/16/ 

P/PE/019 – „Регионален център за управление на 

отпадъците–гр. Кърджали“ от Европейската 

комисия. 

Обръщаме още веднъж внимание, че условията и 

изискванията, включени в насоките за 

кандидатстване и всичките приложения, са 

принципни и трябва да бъдат изпълнявани от 

всички бенефициенти, след тяхното 

утвърждаване. Особеностите на отделните 
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Претоварна станция, която също не е изпълнена, при което 

е направено запитване до Европейската комисия, която е 

отказала категорично да се използва площадката. Въпреки 

всичко УО на ОПОС изготвя пилотен проект за 

компостираща инсталация именно на тази площадка. 

Във връзка с горе изложеното ние съвместно с другите 

общини, част от РСУО Кърджали сме извършили 

предварителни действия и сме обсъждали варианта за това 

да получим отказ да използваме имотите на тези 

претоварни станции, както и възможността за закупуване 

на имоти, като сме наясно, че тези разходи няма да 

подлежат на верифициране по процедурата, която 

предстои да бъде обявена комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци по приоритетна ос 2 на „Отпадъци“. 

На база на всичко изложено до тук, считаме че общината 

ще се справи с подготовката и входирането на проектно 

предложение, съгласно насоките и в указаните срокове. 

Община Ивайловград категорично отказва да приеме 

Вашето предложение да бъде изключена от списъка на 

допустимите кандидати, с основание само и единствено, че 

към момента на обявяване на процедурата не са 

приключили консултациите по изясняване на 

обстоятелствата, специфични за регион Кърджали. 

региони не могат да се ползват като основание за 

несъобразяването им или за допускане на 

изключения за неизпълнението на условия и 

изисквания на насоките за кандидатстване. 

Намираме за наложително да уточним, че 

изложеното в писмото по отношение на 

предприети действия от УО на ОПОС по проект 

в регион Севлиево е невярно интерпретирано и 

не отговаря на действително изложеното на 

проведената в МОСВ среща на 21.06.2016 г. с 

общините от РСУО Кърджали. За РСУО 

Севлиево не е предвиждана и не е изграждана 

претоварна станция, а проведените допълнително 

проучвания са единствено и само по отношение 

на възможностите за ползване на площадката, 

определена за регионално депо, за изграждане на 

други съоръжения. 

 

2. Инж. Иво 

Цветков, кмет на 

19.10.2016 г. 

8.58 часа 
ДО 

Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА 
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Община Бяла 

Слатина 

 ОБЩИНА ОРЯХОВО ГР. ОРЯХОВО 3300 Ул. „АНДРЕЙ 

ЧАПРАЗОВ“ №15 

Във връзка с Ваше писмо с изх. №1000-238/12.10.2016 г., 

касаещо предоставяне на предложения и възражения по 

Проекта на насоки за кандидатстване по „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране 

на битови отпадъци“ по ПО 2 „Отпадъци“ на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и с оглед 

изготвянето на общо писмено становище от името на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО) Регион Оряхово, имаме следните коментари: 

1. Прави впечатление твърде краткия срок за подаване 

на проекти (6 месеца), което като време е крайно 

недостатъчно за подготовка на всички необходими за 

кандидатстване документи. Опасенията ни са, че в рамките 

на този срок, общините в РСУО Регион Оряхово (в 

частност 7 общини) няма да могат да изпълнят поставените 

в насоките изисквания. Необходими са поне още 2 месеца 

за подготовка на общо проектно предложение, което 

изисква многократни срещи между общините, съгласуване, 

процедури по ЗОП и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 1 - не се приема. Практиката по други 

процедури, по които бенефициенти са общини, 

показва, че и при значително по-дълги срокове 

(например 12 месеца) подготовката на 

проектните предложения започва в последните 

няколко месеца. Следва да се отчете, че 

значителната част от изисканите документи по 

процедурата са такива, за които общините имат 

задължение да ги изготвят по нормативна уредба, 

като за някои от тези документи има и 

регламентирани срокове, които отдавна са 

изтекли. Също така всички потенциални 

бенефициенти по тази процедура бяха 

информирани на възможния най-ранен етап за 

нейното планирано откриване (още през м. май 
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2. На стр. 11 е описано, че „За целите на 

кандидатстването всяко регионално сдружение за 

управление на отпадъците (РСУО) по таблица № 3 

определя водеща община, а останалите кандидатстващи 

общини от РСУО са партньори на водещата община, като 

за целта се сключва споразумение за партньорство между 

всички общини от регионалното сдружение“. 

Същевременно на стр. 15 е записано „В този случай всички 

общини заедно са кандидат но процедурата, с общото за 

тях проектно предложение.“ Предлагаме навсякъде в 

насоките да се прецизира терминологията. Не може една и 

съща община едновременно да е „кандидат“ и „партньор“. 

 

 

 

 

2016 г. чрез Националното сдружение на 

общините), а през м. юни и м. юли 2016 г. бяха 

проведени поредица от срещи, на които бяха 

поканени всички общини от 26-те РСУО. 

Намираме, че заложеният срок от 6 месеца е 

напълно достатъчен за подготовката на проектно 

предложение спрямо заложените условия и 

изисквания в насоките, за което препоръчваме да 

създадете добра комуникация и организация в 

рамките на РСУО.  

 

По т. 2 - Не се приема като мотивите за това са 

следните: 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, при 

процедура чрез директно предоставяне 

безвъзмездната финансова помощ се предоставя 

само на кандидат, посочен в съответната 

програма или в документ, одобрен от комитета за 

наблюдение на програмата като конкретен 

бенефициент за съответната дейност. ЗУСЕСИФ 

не въвежда понятието „партньор“ на кандидата 

или „партньор“ на бенефициента. В 

подзаконовата нормативна уредба се въвеждат 

понятията „партньор“ и „асоцииран партньор“. 

Съгласно ПМС № 162 от 5.07.2016 г., партньори 

на кандидата са всички физически и юридически 

лица и техни обединения, които участват 
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съвместно с кандидата в подготовката и/или 

техническото изпълнение на проекта или на 

предварително заявени във формуляра за 

кандидатстване дейности от проекта и разходват 

средства от безвъзмездната финансова помощ. 

Съгласно ПМС № 189 от 28.07.2016 г., разходите 

се считат за направени от бенефициент и в 

случаите, когато са извършени от партньор на 

бенефициента, при условие че партньорът е 

определен като допустим по съответния 

приоритет на програма по чл. 2 и е одобрен в 

рамките на процедура за предоставяне на 

финансова подкрепа. В същото време, в 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се борави с термина 

„бенефициент“, но не и с термина „партньор“ на 

бенефициента. Предвид различията в 

използваната терминология в европейската и 

национална нормативна уредба и предвид 

основното правило в правото, че не е възможно в 

акт по прилагането на закон да бъдат поставени 

допълнителни условия за прилагане на законова 

разпоредба, управляващия орган възприе като 

по-целесъобразен и законосъобразен подхода да 

определи всички кандидатстващи общини за 

кандидат. Считаме, че по този начин 

недвусмислено става ясно, че всяка от 

партниращите си общини (водещата община и 
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3. Моля, също така, да се обърне внимание на секция 

7. Индикатори, където, съгласно Проекта на насоки, като 

базова стойност в проектното предложение следва да се 

посочи количеството депонирани битови отпадъци към 

2012 г. Считаме, че не е логично и резонно да се подават 

данни от отминал програмен период при положение, че 

има изискване за представяне на актуален морфологичен 

анализ. Според законодателните изисквания, за актуални 

се считат данните през 2014 г., 2015 г. или 2016 г. В тази 

връзка, би следвало да се посочат стойности, 

съответстващи на данните в представените морфологични 

анализи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

нейни партньори) има право да получи 

безвъзмездна финансова помощ за 

възстановяване на извършените от нея разходи 

по проекта. Целта е единствено и само да се 

създаде възможност за предоставяне на БФП на 

всички кандидатстващи общини. 

 

По т. 3 -  Не се приема. Индикаторът по 

процедурата е съобразен напълно с индикатора за 

резултат, заложен по Приоритетна ос 2 на ОПОС 

2014-2020 г., при който базовата година е 2012 г., 

а посоченото количество е съгласно ЕВРОСТАТ. 

Обръщаме внимание, че отчитането по този 

индикатор е за количество депонирани битови 

отпадъци, за което и към 2012 г. е имало 

задължения да се подава статистическа 

информация. Обръщаме внимание, че заложените 

данни за 2012 г. за количеството депонирани 

отпадъци трябва да съответстват на публично 

предоставяните данни за статистическа 

обработка. 

Актуалният морфологичен анализ посочва 

съдържанието на различни фракции в 

генерираните битови отпадъци, а не данни за 

депонираните отпадъци.  

В допълнение към гореизложеното, официалните 

данни за депонираните отпадъци за 2015 г. ще 
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4. Друг момент, който би довел до затруднения при 

изпълнението на проектите и постигане целта на 

настоящата процедура са определените максимални 

стойности на допустимите разходи за 1 бр. инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци. Предвидените 

максимални стойности в Таблица 7 са в пъти редуцирани и 

много по-ниски от стойностите по предишната процедура 

за подбор на проекти „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 

разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“. 

Прави впечатление, че и при двете процедури, 

изискванията към инсталациите са идентични, а именно: 

Допустими за финансиране са само следните видове 

инсталации за компостиране: 

- система за компостиране в редове без аерация, или 

- системи за компостиране в открити или покрити 

редове с улеи и принудителна аерация, или 

- системи за компостиране в открити клетки с или без 

навес.'' 

Този факт е силно притеснителен и поставя под въпрос 

качеството на проектните предложения и очакваните 

бъдат налични към декември 2016 г., а за 2016 г. 

– към декември 2017 г. 

 

По т. 4 – Предложението не се приема. 

Стойностите включват разходи само за изрично 

посочените в насоките за кандидатстване 

дейности, като са съобразени със стойностите на 

съществуващи съоръжения и пазарните цени към 

момента.  

Не е коректно да се прави аналогия между 

стойностите по таблица № 1 от насоките за 

кандидатстване по настоящата процедура спрямо 

заложените стойности по таблица № 1 по 

процедура BG16M10P002-2.001. В таблица № 1 

от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 са включени всички 

допустими разходи за допустими дейности, 

посочени в насоките, разходите за закупуване на 

земя, за подготовка, организация и управление, и 

за публичност и комуникация, които формират 

максималната стойност на БФП за проектно 

предложение. В таблица № 1 от насоките по 

настоящата процедура са включени само част от 

тези разходи, което изрично е посочено в текста, 

както и е описано по какъв начин се формира 

стойността на БФП за проектно предложение. 
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резултати. Несериозно е при толкова много изисквания 

към инсталациите за компостиране и техниката за разделно 

събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, 

да се определи ресурс, който не кореспондира с всички 

необходими действия, които следва да бъдат предприети. 

Това по безспорен и категоричен начин подлага на 

съмнение ефекта, резултата и качеството на инвестицията. 

Предвид това, настояваме за преразглеждане на 

максималните стойности на допустимите разходи за 1 бр. 

инсталация за компостиране на разделно събрани зелени 

и/или биоразградими битови отпадъци. 

 

5. Освен общите условия към допустимите кандидати, 

на етап кандидатстване трябва да се представят също и 

редица доказателства за удовлетворяване на различни 

изисквания, голяма част от които е излишно да се доказват. 

Като например доказване на изискването, че всички 

общини участват в едно регионално сдружение, след като в 

Таблица №3 са посочени допустимите кандидати. Също 

така, на стр. 25 е упоменато „Приети са общински (за всяка 

една от общините от съответното РСУО)/регионална (за 

съответния регион) програми/програма за управление на 

отпадъците, където са предвидени мерки за зелените и/или 

биоразградимите отпадъци ", а на стр. 72 се казва одобрени 

съответно общински или регионална програма за 

управление на отпадъците, в които са предвидени 

дейностите, включени в проектното предложение за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 5 – Не се приема. Включените общини по 

региони и съответно регионални сдружения по 

таблица № 3 и таблица № 4 са спрямо 

разпределението на общините по определените 

региони съгласно Приложение № 2 от 

Националния план за управление на отпадъците. 

В списъците са съобразени промени в състава на 

регионите с решения на Общите събрания на 

съответните регионални сдружения на основание 

чл. 24, ал. 3 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). Обръщаме внимание, че 

съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗУО общините, които са 

включени в регионите, определени по НПУО, 

създават регионално сдружение по реда на ЗУО.  

Доказването на участието на общините в 
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кандидатстване“. Не става ясно какво трябва да включват 

програмите - мерки или дейности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регионално сдружение, създадено по реда на 

ЗУО, вкл. и при промени в състава на общините в 

едно регионално сдружение, е от съществено 

значение предвид императивната разпоредба на 

чл. 24, ал. 9 от ЗУО, съгласно която Общините 

могат да получат финансиране на проекти в 

областта на управление на отпадъците от 

европейските фондове, държавния бюджет, 

Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) към 

Министерството на околната среда и водите или 

други национални публични източници на 

финансиране само след създаването на 

регионално сдружение. 

Доказването на участието на община в 

регионално сдружение за управление на 

отпадъците става с решение на общото събрание 

и учредителен протокол съгласно чл.24, ал.5 от 

Закона за управление на отпадъците. 

Регионалното сдружение възниква от датата на 

неговото първо общо събрание, протоколът от 

което се изпраща на министъра на околната среда 

и водите и на съответния областен управител. 

По отношение на изискването за включване на 

мерки или дейности в общинските програми за 

управление на отпадъците, уточняваме, че 

терминологията е напълно съобразена с 
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В заключение, бих искал да благодаря за предоставената 

възможност за коментари по процедурата преди 

публикуването й и се надявам така направените от Община 

Бяла Слатина предложения да бъдат взети предвид. 

Методически указания за разработване на 

регионални програми за управление на 

отпадъците, утвърдени със заповед на 

министъра на околната среда и водите № РД-

211/31.03.2015 г. (достъпни на интернет 

страницата на МОСВ). 

 

 

3. Ивайло Иванов, 

зам. кмет на 

Община Оряхово 

19.10.2016 г. 

8.58 часа 
Във връзка с Ваше писмо Изх. № 08-00-1573/10.10.2016 г. 

за предоставяне на писмени предложения и възражения по 

Проекта на насоки за кандидатстване по процедура 

Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г., изразяваме следното 

становище на Регион Оряхово по отношение на 

възникнали въпроси за уточнение във връзка с текстовете в 

Насоките за кандидатстване: 

1. В Насоките за кандидатстване по „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране 

на битови отпадъци", по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. е 

разписано, че се изисква Прединвестиционно проучване, 

но също така са допустими и разходите за идейно/работно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 1 – уточняваме, че задължително 

изискване е към момента на подаване на 

проектното предложение да се представят 

предварителни (прединвестиционни) проучвания 

(ПИП) с минимално съдържание съгласно глава 

втора на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните 
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проектиране на инсталация/инсталации за компостиране и 

предварително третиране. Не е изяснен въпроса дали 

задължително се изисква идеен/работен проект на 

инсталациите за компостиране и предварително третиране 

или само ако дадена община има готови идейни/работни 

проекти, да ги входира? 

 

 

2. Продажбата на компост на населението, получен от 

инсталацията/инсталациите за компостиране и продажбата 

на рециклируеми материали от инсталацията за 

предварително третиране представляват ли източник на 

приходи и така ли трябва да се разглеждат в АРП? Тази 

тема е само засегната най-общо в т. 10 Процент на 

съфинансиране, без да има яснота по нея предвид, че е 

определяща за дефиниране на собственото участие на 

Бенефициента. 

 

3. В текстовете, разписани в Насоките за 

кандидатстване не е прецизиран въпроса в кои случай 

всички общини от региона се явяват съ-възложители - 

напр. при избор на консултант за изготвяне на проектното 

предложение за внасяне чрез ИСУН и т.н.  

 

 

 

 

проекти. Това е уточнено в раздел 13, подраздел 

13.3. на насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“. Наличието и 

представянето към момента на кандидатстването 

на идейни/работни проекти не е задължително, 

но при наличие на такива кандидатите могат, ако 

преценят за подходящо, да ги представят.   

 

По т. 2 – При продажбата на компоста, 

независимо на кого, както и при продажбата на 

рециклируемите фракции от инсталацията за 

предварително третиране, се формират приходи, 

които трябва да бъдат включени при изготвянето 

на анализа разходи-ползи.  

 

 

 

 

По т. 3 – приема се. В насоките за 

кандидатстване е уточнено, че общините следва 

да бъдат съ-възложители на обществените 

поръчки за експлоатацията на изградените 

инсталации, което е и способ за възлагане от 

страна на общините и на услуги от общ 

икономически интерес, по смисъла на 

законодателството за държавни помощи. 

Общините следва да бъдат съсобственици на тези 
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4. По реда на ЗОП ли ще се избира оператор за всяка 

инсталация и кои общини са съ-възложители за 

инсталацията за предварително третиране на която ще 

пристигат смесените битови отпадъци на всички общини в 

региона и кои - на инсталациите за компостиране? 

 

5. От текста т.12. Допустими партньори, буква „Р‘ 

"Общините следва да имат предвид..,." . произтича ли. че 

оператор на всяка инсталация се избира по реда на ЗОП и 

кои общини са съ-възложите,ти за инсталацията за 

предварително третиране на която ще пристигат смесените 

битови отпадъци на всички общини в региона и кои - на 

инсталациите за компостиране (в случай, че се обоснове 

повече ог една инсталация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инсталации не по-късно от датата на въвеждането 

им в експлоатация.  

 

По т. 4 и т. 5 – Кандидатът не е представил 

предложение за изменение на насоките. По 

отношение на поставените въпроси, правим 

следното уточнение: Операторът на дадена 

инсталация следва да бъде определен по реда на 

действащото законодателство. В раздел 16 от 

насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“, са разгледани най-

подходящите форми на сътрудничество между 

общините за целите на експлоатацията на 

инсталациите и предоставяне на услугите по 

компостиране и предварително третиране, като 

са очертани две възможности - изпълнявалите 

проекта общини да възложат експлоатацията на 

инсталациите на изпълнител по реда на ЗОП (при 

спазване на чл. 8 от ЗОП) или на дружество с 

общинско участие в капитала, по реда на чл. 14, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП. В този случай съвместното 

възлагане или учредяването на дружеството 

следва да е от тези общини, чиито битови 

отпадъци се предвижда да се третират в 

съответната инсталация. В допълнение, когато 

проектното предложение се подава само от една 

община, при спазване на изискванията на 
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6. По каква Методика ще се определят дяловете на 

съсобственост на всяка една от общините по Допустими 

партньори - по брой население (към коя година) или по 

количества отпадъци (към коя година) или по някакъв друг 

признак, който ще бъде препоръчан от МОСВ? 

 

 

 

 

7. Срокът за подготовка на проектното предложение е 

насоките за кандидатстване, общината има 

правото да създаде общинско предприятие по 

смисъла на Закона за общинската собственост, на 

което да възложи експлоатацията на дадената 

инсталация.   

Обръщаме внимание на указанията към 

изисканото споразумение за партньорство в 

раздел 12 от насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“, че по процедурата 

няма да се финансират проекти, в рамките на 

които е предвидено експлоатацията на една или 

всички инсталации да се извърши от общинско 

предприятие по смисъла на Закона за общинската 

собственост, ако в тази/тези инсталации се 

третират битови отпадъци на повече от една 

община. 

 

По т. 6 – Кандидатът не е представил 

предложение за изменение на насоките. По 

отношение на поставения въпрос, правим 

уточнението, че единственото условие при 

определяне на дялове на съсобственост на 

общините е стриктно да бъде спазено 

действащото законодателство. Допълнителни 

условия не се поставят. 

 

По т. 7 – Не се приема. Практиката по други 
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изключително кратък - предвид, че трябва да са налични 

всички документи по преценка за ОВОС, влязъл в сила 

ПУП за всички площадки за инсталации и т.н. реалният 

срок. в т.ч. избор на изпълнител по ЗОП и подготовка на 

всички документи е 1 г. след обявяване на процедурата от 

ОПОС 2014- 2020. Изискването за изготвяне на 

Прединвестиционно проучване (ПИП)/Анализ разходи-

ползи за всяка инсталация и АРП за целия проект, изискват 

и повече време за подготовка на документацията, което 

считаме че следва да бъде отчетено от УО на ОПОС 2014-

2020 при изготвянето на окончателния вариант на 

Насоките за кандидатстване по тази процедура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Па стр.96 от Насоките за кандидатстване, чл.40. ал.З 

е записано ,Не са допустими разходи за операции, които 

процедури, по които бенефициенти са общини, 

показва, че и при значително по-дълги срокове 

(например 12 месеца) подготовката на 

проектните предложения започва в последните 

няколко месеца. Следва да се отчете, че 

значителната част от изисканите документи по 

процедурата са такива, за които общините имат 

задължение да ги изготвят по нормативна уредба, 

като за някои от тези документи има и 

регламентирани срокове, които отдавна са 

изтекли. Също така всички потенциални 

бенефициенти по тази процедура бяха 

информирани на възможния най-ранен етап (още 

през м. май 2016 г. чрез Националното 

сдружение на общините), а през м. юни и м. юли 

2016 г. бяха проведени поредица от срещи, на 

които бяха поканени всички общини от 26-те 

РСУО. 

Намираме, че заложеният срок от 6 месеца е 

напълно достатъчен за подготовката на проектно 

предложение спрямо заложените условия и 

изисквания в насоките, за което препоръчваме да 

създадете добра комуникация и организация в 

рамките на РСУО. 

 

По т. 8 - Кандидатът не е представил 

предложение за изменение на насоките. 
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са физически завършени или изцяло осъществени преди 

подаването на формуляра за кандидатстване от 

Бенефициента и към датата па сключването на АДБФП, 

съответно издаването на ЗБФП, независимо дали всички 

свързани плащания са извършени от него.“ Означава ли 

това, разходите направени за подготовка на проектното 

предложение от изпълнител по реда на ЗОП, преди 

входирането му са недопустим разход? 

 

 

 

 

 

9. В регион Оряхово, вече има направени разходи от 

общини за изготвяне на Прединвестиционно проучване и 

идеен проект за компостиращи инсталации. Ще им бъдат 

ли възстановени тези разходи? 

Разходите са подготовка на проектните 

предложения, извършени преди тяхното 

подаване, са допустими за финансиране. В този 

смисъл е и Указание № 1 от 5.02.2016 г. на 

заместник-министър председателя по 

европейските фондове и икономическата 

политика, издадено на основание чл. 7, ал. 3, т. 4 

от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, публикувано на интернет страница 

www.eufunds.bg, секция „Програмен период 

2014-2020“/„Нормативна уредба“. 

 

По т. 9 - Кандидатът не е представил 

предложение за изменение на насоките. 

За да са допустими за финансиране, разходите 

трябва да са платени от бенефициента 

(общината/водещата община и/или партньори) 

между 01 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г. и  

да са за дейности, допустими съгласно насоките 

за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“. Дали разходите ще бъдат 

възстановени на кандидата е въпрос, отговор на 

който може да бъде даден на етапа на тяхната 

верификация, когато се извършва преценка 

относно законосъобразността на разходите. 
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4. М. Кръстева - гл. 

специалист 

"Общински 

проекти и 

програми", 

Община Челопеч 

19.10.2016 г. 

9.21 часа 
Във връзка с приложените насоки за кандидатстване по 

процедурата "Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци" по 

приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020г., нямам 

възражение по тях. 

 

 Възможно ли е да бъде заложен по-висок процент на 

авансово плащане по ДБП от определения 10% от общата 

стойност от БФП? 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението за увеличаване на размера на 

авансовото плащане, както е посочен в насоките 

за кандидатстване, не се приема. По отношение 

на предложението за увеличаване на размера на 

авансовото плащане, размерът е определен, 

отчитайки механизма за авансово плащане от 

страна на ЕК към УО, съгласно чл. 134 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

Към настоящия момент Управляващият орган на 

ОПОС 2014-2020 г. не намира основания за 

промяна на процента за авансово плащане, 

посочен в насоките за кандидатстване. 

5. Инж. Филчо 

Филев, кмет на 

Община 

Провадия 

19.10.2016 г. 

10.10 часа 
Във връзка с Ваше писмо с горепосочения номер, относно 

откриване на производство по издаване на индивидуален 

административен акт - насоки за кандидатстване по 

процедура „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци” и 

предложение за изключване на общините от Регионално 

сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Провадия 

Становището на Община Провадия не изисква 

промяна на проекта на насоки за кандидатстване. 

Съобразено с изразеното несъгласие на една от 

общините от РСУО Провадия, която е част от 

допустимия кандидат по процедурата (всички 

общини от РСУО Провадия заедно), общините от 

РСУО Провадия няма да бъдат изключени като 

допустим бенефициент по процедурата. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 
Справка за получените предложения и възражения 

на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и 

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

степента им на отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на подателя 

Име/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 
 

17 | 88 

 

  

като бенефициент по нея, Ви информирам следното: 

По отношение на направеното предложение за изключване 

на РСУО Провадия от процедура „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци считам, че РСУО Провадия не следва да бъде 

изключено като допустим бенефициент. 

В случай, че депонирането на битовите отпадъци става в 

едно от регионалните депа във Варна, Шумен или Добрич, 

необходимостта от претоварна станция, инсталация за 

предварително третиране и компостираща инсталация, 

конкретно на територията на община Провадия се запазва. 

Параметрите по отношение на образувани количества 

отпадъци, разстояния до трите съседни депа и др. остават 

непроменени. 

Община Провадия е най-големия генератор на отпадъци в 

регион-Провадия и ако бъде използвано „Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и 

Белослав”, за което има предварително съгласие да приема 

отпадъци от регион Провадия, транспортирането на 

отпадъците ще бъде на около 70 км от предвижданата 

претоварна станция на територията на нашата община. 

В заключение, Ви информирам, че Община Провадия ще 

работи за подготовката и подаването на проектно 

предложение в указания в насоките срок по процедурата. 

Обръщаме още веднъж внимание, че условията и 

изискванията, включени в насоките за 

кандидатстване и всичките приложения, са 

принципни и трябва да бъдат изпълнявани от 

всички бенефициенти. Особеностите на 

отделните региони не могат да се ползват като 

основание за несъобразяването им или за 

допускане на изключения за неизпълнението на 

условия и изисквания на насоките за 

кандидатстване. 

6. Инж. Абидин 

Хаджимехмед, 

19.10.2016 г. 

10.34 часа 
На 10.06.2016 г. в град Хасково, се проведе среща между 

общините участващи в РСУО - Кърджали и експерти от 

Становището на Община Крумовград не изисква 

промяна на проекта на насоки за кандидатстване. 
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зам. кмет на 

Община 

Крумовград, 

подписал за кмет 

на Община 

Крумовград 

МОСВ на тема: подготовката на проектни предложения за 

кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 на „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. 

По време на срещата се обсъди и възможността да се 

използват отредените за изграждане, но неизградени 

Претоварни станции, представляващи подобекти от Лот 1: 

„Регионален център за управление на отпадъците - 

Кърджали и седем претоварни станции“ по ИСПА, Мярка 

2003/BG/l 6/Р/РЕ/019 „Регионален център за управление на 

отпадъците - гр. Кърджали". Темата за Финансовия 

меморандум по ИСПА Мярка 2003/BG/16/Р/РЕ/019 

„Регионален център за управление на отпадъците - гр. 

Кърджали" продължи на последващите срещи 

организирани именно от МОСВ, при което само ни 

информирахте, че меморандума не е затворен от 

Европейската комисия, което означава че не можем да 

изграждаме нищо на определените за Претоварни станции 

площадки, тъй като са резултат от финансиране с 

Европейски средства. 

Във връзка с горе изложеното ние съвместно с другите 

общини, част от РСУО Кърджали сме обсъждани варианта 

за реакция в случай, че получим отказ да използваме 

имотите на тези неизградени претоварни станции, като сме 

наясно, че тези разходи по отреждане на нови терени няма 

Съобразено с отказа на Община Крумовград, 

която е част от допустимия кандидат по 

процедурата (всички общини от РСУО Кърджали 

заедно), както и получени и несъгласия и от 

други общини от региона, общините от РСУО 

Кърджали няма да бъдат изключени като 

допустим бенефициент по процедурата. 

Поддържаме мнението си, че предвид 

неприключилите консултации по изясняване на 

обстоятелствата, специфични за регион 

Кърджали, не намираме за основателно и 

обосновано да променяме условия и изисквания 

по процедурата. Също така считаме, че въпросът 

с ползването на имотите на претоварните 

станции, включително и обсъжданото от Вас като 

възможност закупуване на други имоти, следва 

да бъде решен след затварянето на Финансовия 

меморандум по  ИСПА Мярка 2003/BG/16/ 

P/PE/019 – „Регионален център за управление на 

отпадъците–гр. Кърджали“ от Европейската 

комисия. 

Обръщаме още веднъж внимание, че условията и 

изискванията, включени в насоките за 

кандидатстване и всичките приложения, са 

принципни и трябва да бъдат изпълнявани от 

всички бенефициенти, след тяхното 

утвърждаване. Особеностите на отделните 
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да подлежат на верифициране по процедурата, която 

предстои да бъде обявена. 

На база на всичко изложено до тук, считаме че общината 

ще се справи с подготовката и входирането на проектно 

предложение, съгласно насоките и в указаните срокове. 

Община Крумовград отказва да приеме Вашето 

предложение да бъде изключена от списъка на 

допустимите кандидати, с основание само и единствено, че 

към момента на обявяване на процедурата не са 

приключили консултациите по изясняване на 

обстоятелствата, специфични за регион Кърджали. 

 

Предвид това моля да ни бъде отговорено на следния 

въпрос: Ще бъде ли допустимо биоразградимият 

хранителен отпадък от домакинствата, разделен от 

инсталацията за предварително третиране от общия смесен 

битов отпадък, да бъде компостиран в отделна 

компостираща инсталация, която да бъде част от 

инсталацията за предварително третиране на общия смесен 

битов отпадък? Така полученият компост няма да може да 

бъде оползотворяван за тор, но той ще бъде използван за 

запръстяване на депото и същият няма да бъде отчитан 

като отпадък, за който се дължат отчисления. 

Ако горната хипотеза не е възможна, то нека 

управляващият орган да предложи вариант за инсталация, 

която ще бъде допустима за третиране на биоразградимия 

хранителен отпадък, който е част от общия смесен битов 

региони не могат да се ползват като основание за 

несъобразяването им или за допускане на 

изключения за неизпълнението на условия и 

изисквания на насоките за кандидатстване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на предварителното третиране на 

смесения битов отпадък, в насоките за 

кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“, са включени някои 

изисквания и указания. Указано е, че при 

подготовката на проектното предложение по 

отношение на инсталацията за предварително 

третиране трябва да се съобразява и 

Ръководството за предварително третиране 

преди депониране на отпадъци в Република 

България,  утвърдено със Заповед № РД - 664 от 

29.08.2014 г. на министъра на околната среда и 

водите  (достъпно на интернет страницата на 

МОСВ). В ръководството са описани 

биологичните процеси, приложими при 
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отпадък. предварителното третиране на смесено събраните 

битови отпадъци. 

Следва обаче да имате предвид, че при 

предвиждане на метод на компостиране на 

биоразградимата фракция от смесено събрания 

отпадък като част от предварителното третиране, 

тази инсталация следва да бъде разглеждана и 

съответно остойностена като част от 

инсталацията за предварително третиране при 

съобразяване на размерите по таблица № 2 от 

насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“. При предвиждане на метод на 

компостиране като част от предварителното 

третиране на една обща площадка не можа да се 

счита, че по този начин е изпълнено изискването 

по процедурата в проектното предложение да 

има най-много 1 инсталация за предварително 

третиране и най-малко 1 инсталация за 

компостиране. По процедурата ще се финансират 

само инсталации за компостиране, които 

третират разделно събран зелен и/или 

биоразградим битов отпадък. 

7. Андрей Иванов, 

кмет на Община 

Драгоман, 

изпратено от 

Бистра 

Грозданова - 

19.10.2016 г. 

11.15 часа 
Община Драгоман като потенциален бенефициент по 

предложената ни процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ се запозна с предложените ни насоки за 
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младши експерт 

„Обществени 

поръчки, търгове 

и конкурси“ 

кандидатстване, въпреки дадените ни кратки срокове. 

Ето какво ни направи впечатление:  

1. При индикаторите за резултат и индикаторите за 

изпълнение никъде на се отчита броя населени места 

(съответно километри разстояние между населените 

места), които влизат в една община. Посочени са: 

• Обхванато население, което ще се обслужва от 

инсталациите за предварително третиране –  лица 

•  Обхванато население, което ще се обслужва от 

инсталациите за компостиране 

 

Общият брой на жителите в община Драгоман за 2015г. е 

5070, от които 3243 живеещи в град Драгоман. Така 

посочените индикатори не обхваща разпокъсаността на 

селата, малкия брой хора, които живеят там и това, че да се 

изпълняват дейностите по тази мярка в тези населени 

места ще ангажира голям ресурс (както финансов, така и 

административен, както и голям брой техника и 

съоръжения за тяхното обслужване), това съответно ще се 

окаже само в тежест на проекта и накрая Вие няма да го 

отчетете в индикаторите за изпълнение. А това са населени 

места, за които също важат цели, заложени в българската 

нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. 

на количеството на депонираните биоразградими отпадъци 

до 35% от общото количество на същите отпадъци, 

образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. 

на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от 

 

 

По т. 1 - Индикаторът за резултат има за цел да 

отчете само населението, което ще бъде 

обслужено от инсталации, финансирани по 

ОПОС 2014-2020 г. Споменатите от Вас 

особености на общината следва да бъдат 

съобразени от Вас при подготовката на 

проектното Ви предложение и при организиране 

на дейностите по управление на отпадъците, за 

които общините имат задължение по реда на 

нормативната уредба.  
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образуваните битови отпадъци. 

 

2. По точката Допустими кандидати: Общините, 

включени във всеки от определените региони, създават по 

реда на ЗУО регионално сдружение. Община Драгоман  

участва е Регионално споразумение между общините 

Костинброд, Божурище, Годеч, Своге, Сливница и 

Костинброд Еко АД. Община Костинброд взима решение 

за учредяване на Костинброд Еко АД, като е определен в 

учредителния протокол капиталът, разпределен между 

учредителите на дружеството: Енвайранментал Проджект 

Мениджмънт, Община Костинброд, Астон Сервиз ООД – 

клон Костинброд. 

Кандидати по процедурата са общините, посочени в 

таблица № 3. По тази таблица  става ясно, че 

бенефициенти могат да бъдат общините и за целите на 

кандидатстването всяко регионално сдружение за 

управление на отпадъците (РСУО) по таблица № 3 

определя водеща община. Тъй като в нашето сдружение 

участва и акционерно дружество, това пречка ли е за 

нашето кандидатстване и каква ще е ролята на 

акционерното дружество  в поемането на отговорността по 

изпълнението на проекта, по поемане на финансовите 

задължения по финансирането на проекта и задълженията 

по Закона за обществените поръчки. Ако отговора Ви е 

отрицателен, трябва ли ни ново сдружение, за да изпълним 

изискването Ви „За РСУО и поотделно за всяка община да 

 

 

По т. 2 – Уточняваме, че изискването, включено 

в насоките за кандидатстване, е всички общини 

по таблица № 3 да участват в регионално 

сдружение по смисъла на ЗУО. 

Включените общини по региони и съответно 

регионални сдружения по таблица № 3 и таблица 

№ 4 са спрямо разпределението на общините по 

определените региони съгласно Приложение № 2 

от Националния план за управление на 

отпадъците. В списъците са съобразени 

промени в състава на регионите с решения на 

Общите събрания на съответните регионални 

сдружения на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). Обръщаме 

внимание, че съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗУО 

общините, които са включени в регионите, 

определени по НПУО, създават регионално 

сдружение по реда на ЗУО. Нормативната уредба 

не допуска в регионалните сдружения да 

участват други лица, освен общини. 

Доказването на участието на общините в 

регионално сдружение, създадено по реда на 

ЗУО, вкл. и при промени в състава на общините в 

едно регионално сдружение, е от съществено 

значение предвид императивната разпоредба на 
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не са налични данни към датата на обявяване на 

процедурата за наличие на интерес за пълно или частично 

инвестиране от частни лица на изграждането на 

инсталации за компостиране или инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци, които да 

удовлетворяват всички изисквания по отношение на вид, 

капацитет, качество и цели, изискани към инсталациите, 

които ще бъдат финансирани по настоящата процедура.“ 

 

 

 

 

 

 

 

3. По темата: Съоръженията и техниката за разделно 

събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, 

в т.ч. и на съдове за разделно събиране, трябва да 

съответстват по обем, количество и капацитет на 

капацитета /капацитетите на съответната/съответните 

инсталация/инсталации за компостиране, към която/които 

се предвижда да бъдат транспортирани разделно събраните 

отпадъци. Относно техниката за разделно събиране и 

съдовете за разделно събиране трябва да се вземе предвид 

начина на разположение на населените места в една 

община. И това, че в дадени села с много малко население 

не означава, че ще се генерира малко зелен отпадък. Точно 

чл. 24, ал. 9 от ЗУО, съгласно която общините 

могат да получат финансиране на проекти в 

областта на управление на отпадъците от 

европейските фондове, държавния бюджет, 

Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) към 

Министерството на околната среда и водите или 

други национални публични източници на 

финансиране само след създаването на 

регионално сдружение. По отношение ана 

обосновката относно наличието на пазарно 

предлагане, следва подробно да се запознаете с 

раздел 16 от насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“.  

 

По т. 3 – изложените от Вас съображения трябва 

да бъдат взети предвид от Вас при подготовката 

на проектното предложение, при съобразяване на 

условията и изискванията, включени в насоките 

за кандидатстване, както и приложимата 

нормативна уредба, стратегически и методически 

документи. 
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обратно, характерно за българското село е генерирането на 

голямо количество зелен отпадък и съдовете трябва да се 

разпределят на определено разстояние, удобно и за 

жителите които ще ги ползват и за техниката за събирането 

им. Като отдалечеността на населените места от 

определената за компостиране площадка, ще е основен 

проблем за периодичността на извозване и рентабилността 

на системата. 

8. Шинаси 

Сюлейман, кмет 

на Община 

Кирково 

19.10.2016 г. 
11.32 часа 

На 10.06.2016 г. в град Хасково, се проведе среща между 

общините участващи в РСУО - Кърджали и експерти от 

МОСВ на тема: подготовката на проектни предложения за 

кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 на „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020' 

По време на срещата се обсъди и възможността да се 

използват отредените за изграждане, но неизградени 

Претоварни станции, представляващи подобекти от Лот 1: 

„Регионален център за управление на отпадъците - 

Кърджали и седем претоварни станции“ по ИСПА, Мярка 

2003/BG/16/Р/РЕ/019 „Регионален център за управление на 

отпадъците - гр. Кърджали“. Темата за Финансовия 

меморандум по ИСПА Мярка 2003/BG/16/Р/РЕ/019 

„Регионален център за управление на отпадъците - гр. 

Кърджали“ продължи на последващите срещи 

организирани именно от МОСВ, при което само ни 

Изложеното във Вашето писмо е напълно 

идентично с изложеното в писмото от Община 

Ивайловград и частично с това от Община 

Крумовград. Предвид това уточняваме, че и 

коментарите на УО на ОПОС 2014-2020 също са 

напълно идентични. 

Съобразено с изразеното категорично несъгласие 

на общини от РСУО Кърджали, част от 

допустимия кандидат по процедурата (всички 

общини от РСУО Кърджали заедно), общините 

от РСУО Кърджали няма да бъдат изключени 

като допустим бенефициент по процедурата. 

Поддържаме мнението си, че предвид 

неприключилите консултации по изясняване на 

обстоятелствата, специфични за регион 

Кърджали, не намираме за основателно и 

обосновано да променяме условия и изисквания 

по процедурата. Също така считаме, че въпросът 

с ползването на имотите на претоварните 
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информирахте, че меморандума не е затворен от 

Европейската комисия, което означава че не можем да 

изграждаме нищо на определените за Претоварни станции 

площадки, тъй като са резултат от финансиране с 

Европейски средства. 

На една от индивидуалните срещи в МОСВ ни дадохте 

пример с община Севлиево, която също като нас е била 

обект на Проект на МОСВ и е трябвало да изгради 

Претоварна станция, която също не е изпълнена, при което 

е направено запитване до Европейската комисия, която е 

отказала категорично да се използва площадката. Въпреки 

всичко УО на 0Г10С изготвя пилотен проект за 

компостираща инсталация именно на тази площадка. 

Във връзка с горе изложеното ние съвместно с другите 

общини, част от РСУО Кърджали сме извършили 

предварителни действия и сме обсъждали варианта за това 

да получим отказ да използваме имотите на тези 

претоварни станции, както и възможността за закупуване 

на имоти, като сме наясно, че тези разходи няма да 

подлежат на верифициране по процедурата, която 

предстои да бъде обявена „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 на „Отпадъци“. 

На база на всичко изложено до тук, считаме че общината 

ще се справи с подготовката и входирането на проектно 

предложение, съгласно насоките и в указаните срокове. 

станции, включително и обсъжданото от Вас като 

възможност закупуване на други имоти, следва 

да бъде решен след затварянето на Финансовия 

меморандум по  ИСПА Мярка 2003/BG/16/ 

P/PE/019 – „Регионален център за управление на 

отпадъците–гр. Кърджали“ от Европейската 

комисия. 

Обръщаме още веднъж внимание, че условията и 

изискванията, включени в насоките за 

кандидатстване и всичките приложения, са 

принципни и трябва да бъдат изпълнявани от 

всички бенефициенти след тяхното 

утвърждаване. Особеностите на отделните 

региони не могат да се ползват като основание за 

несъобразяването им или за допускане на 

изключения за неизпълнението на условия и 

изисквания на насоките за кандидатстване.  

Намираме за наложително да уточним, че 

изложеното в писмото по отношение на 

предприети действия от УО на ОПОС по проект 

в регион Севлиево е невярно интерпретирано и 

не отговаря на действително изложеното на 

проведената в МОСВ среща на 21.06.2016 г. с 

общините от РСУО Кърджали. За РСУО 

Севлиево не е предвиждана и не е изграждана 

претоварна станция, а проведените допълнително 

проучвания са единствено и само по отношение 
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Община Кирково категорично отказва да приеме Вашето 

предложение да бъде изключена от списъка на 

допустимите кандидати, с основание само и единствено, че 

към момента на обявяване на процедурата не са 

приключили консултациите по изясняване на 

обстоятелствата, специфични за регион Кърджали. 

на възможностите за ползване на площадката, 

определена за регионално депо, за изграждане на 

други съоръжения. 

 

9. Донка 

Михайлова, кмет 

на Община 

Троян 

19.10.2016 г. 

11.40 часа 
Благодарим за оценените от УО на ОПОС потребности на 

общините Троян и Априлци от допълнителна 

инфраструктура в региона за постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, като 

същите са посочени за допустими кандидати по 

цитираната по-горе процедура. 

Представяме нашето становище - на общините Троян и 

Априлци от Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците (РСУО) - регион Троян, по някои основни 

пунктове на насоките за кандидатстване, както следва: 

1. В т.12, буква „Г“, е посочено, че „Общините следва 

да имат предвид, че по процедурата няма да се финансират 

проекти, в рамките на които е предвидено експлоатацията 

на една или всички инсталации да се извърши от общинско 

предприятие по смисъла на Закона за общинската 

собственост, ако в тази/тези инсталации се третират битови 

отпадъци на повече от една община. 

а в буква „Д“, е посочено, че „ договарят съвместно начина 

на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура 

след приключване на проекта, като се задължават да 

експлоатират активите, изградени по проекта, при спазване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 1 – Предложението не се приема. 

Съобразено с анализа на приложимия режим на 

държавните помощи, при въвеждането в 

експлоатация на съответната инсталация тя 

трябва да е съсобственост на всички общини, 

чиито отпадъци е предвидено да се третират в 

тази инсталация.  

Правната уредба на общинско предприятие (ОП) 

е уредена в Закона за общинската собственост 

(ЗОС). Съгласно чл. 52 от ЗОС „Общинското 

предприятие е специализирано звено на 
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на законодателството за държавните помощи в областта на 

услугите от общ икономически интерес (УОИИ).“ 

В следващи текстове на т.12 е отразено, че за регион 

Петрич и за регион Рудозем, които включват само по една 

община, ограничението експлоатация на инсталациите, 

изградени по настоящата процедура да не се извършва от 

общинско предприятие не се прилага. 

Връзка с посочените текстове имат и част от тези в т.16. 

„Приложим режим на минимални/държавни помощи“: „За 

целите на експлоатацията на инсталациите и предоставяне 

на услугите по компостиране и предварително третиране 

най-подходящите форми на сътрудничество между 

общините са: (1) договорът за съвместна дейност, в който 

случай експлоатацията на инсталациите следва да бъде 

възложена от изпълнявалите проекта общини на трето 

лице по пътя на съвместно възлагане по реда на ЗОП (чл. 8 

от ЗОП) и (2) учредяването на дружество с общинско 

участие, на което изпълнявалите проекта общини да 

възложат експлоатацията на инсталациите по реда на чл. 

14, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Когато проектното предложение се 

подава само от една община, тя може да вземе решение да 

възложи на общинско предприятие да предоставя услугите 

по компостиране и предварително третиране под формата 

на УОИИ   

Съобразно избраната от общините форма на последващата 

експлоатация на финансираните по процедурата 

инсталации, в съответната документация и договор за 

общината за изпълнение на местни дейности и 

услуги, финансирани от общинския бюджет. 

Общинското предприятие се създава, 

преобразува и закрива с решение на общинския 

съвет. Общинското предприятие осъществява 

дейността си въз основа на правилник, приет от 

общинския съвет. С правилника по чл. 52, ал. 3 

от ЗОС се определят предметът на дейност, 

структурата, управлението, численият състав и 

правата и задълженията на предприятието по 

отношение на предоставеното му общинско 

имущество. Директорът на общинското 

предприятие е второстепенен разпоредител с 

бюджет“. 

От гореизложеното е видно, че ОП е 

спомагателно звено на конкретна община. 

Създаването му е свързано с изпълнението на 

сложен фактически състав, чиито предпоставки 

следва да са кумулативно налични. 

Съгласно горепосочената разпоредбата на ЗОС 

дейностите изпълнявани от ОП следва да се 

финансират от общинския бюджет, а 

имуществото, с което изпълнява оперативната си 

дейност, трябва да е общинска собственост, и му 

се предоставя с решение на общинския съвет.  

От изложеното се налага изводът, че инсталация 

за предварително третиране или компостиране на 
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обществена поръчка, в учредителните документи на 

дружеството с общинско участие или в решението на 

общинския съвет, с което се създава общинско 

предприятие следва да бъде извършено възлагането на 

УОИИ, да бъдат определени точно нейните параметри, 

параметрите на компенсацията и механизмът за избягване 

на свръхкомпенсация за предоставяната УОИИ  

В рамките на процедурата няма да бъдат подпомагани 

предприятия в затруднено положение, по смисъла на 

европейското законодателство в областта на държавните 

помощи. С подписването на административния договор, 

всеки Бенефициент (община или водеща община и 

общини-партньори) се задължава да не предоставя 

финансови средства на предприятия в затруднено 

положение по смисъла на законодателството в областта на 

държавните помощи. В случаите, в които инсталациите за 

предварително третиране и/или за компостиране ще бъдат 

експлоатирани от общинско предприятие, създадено по 

реда на Закона за общинската собственост, на етапа на 

кандидатстване за финансиране по процедурата 

съответната община следва да представи декларация, че по 

отношение на нея не са налице обстоятелствата, 

характеризиращи я като предприятие в затруднено 

положение по смисъла на законодателството за държавни 

помощи.“, 

и т.18. Минимален и максимален срок за изпълнение на 

проекти: „Към момента на въвеждане на обектите в 

битови отпадъци, която е в режим на 

съсобственост, и чиято оперативна дейност се 

финансира от всички общини съсобственици, не 

следва да се експлоатира от ОП на една от 

общините съсобственици, тъй като ОП като 

стопански субект не може да изпълнява дейност с 

имущество, което не е собственост на общината, 

чието спомагателно звено е то, и чиято дейност 

се финансира от източник различен от нея. 
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експлоатация и преди края на „физическото изпълнение на 

дейностите по проекта“ кандидатите трябва да са 

възложили по приложимия ред експлоатацията на обектите 

според избрана от общината/общините форма за 

последваща експлоатация на финансираните по 

процедурата инсталации (чрез общинско 

дружество/предприятие или оператор, избран по реда на 

ЗОП).“ 

Съгласно чл.23 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 

49, ал.9, създават регионална система за управление на 

отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други 

съоръжения за третиране на отпадъци. Собствеността на 

регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране 

на отпадъците може да бъде различна, така, както е 

определено в ал.З на същия член. 

Депото, което обслужва нашите две общини Троян и 

Априлци, е регионално, но е общинска собственост на 

Община Троян. Негов оператор е Общинско предприятие 

„Комунални услуги - Троян“, което предприятие не е 

такова в затруднено положение, по смисъла на 

европейското законодателство в областта на държавните 

помощи. 

От създаването на РСУО - регион Троян през   ...........г., 

Общото събрание ежегодно определят цената на един тон 

депониран отпадък при спазване на нормата чл.23, ал.4 от 

Закона за управление на отпадъците. 
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Действията на РСУО - регион Троян и дейността на ОП 

„Комунални услуги - Троян“ са в пълно съответствие с 

нормативните изисквания. 

Водени посоченото и предвид на това, че бъдещата 

експлоатация на подлежащите за изграждане съоръжения е 

изключително важен въпрос, който следва задълбочено да 

бъде анализиран в рамките на периода до въвеждане на 

инсталациите в експлоатация, предлагаме ограничението 

„Общините следва да имат предвид, че по процедурата 

няма да се финансират проекти, в рамките на които е 

предвидено експлоатацията на една или всички 

инсталации да се извърши от общинско предприятие по 

смисъла на Закона за общинската собственост, ако в 

тази/тези инсталации се третират битови отпадъци на 

повече от една община. " да отпадне, като се прецизират и 

всички други текстове от насоките, свързани с него. 

 

2. В т. 14.2. Общи условия за допустимост на 

разходите по процедурата е отразено, че „Данък върху 

добавената стойност (ДДС) не представлява допустим 

разход по настоящата процедура.“, а в т. 14.4. 

Недопустими разходи, символ 4 е посочено възстановим 

данък върху добавената стойност - ДДС по настоящата 

процедура не е допустим разход“. 

Считаме, че определянето на ДДС като недопустим разход 

върху допустими дейности сериозно би възпряло 

Общините от кандидатстване по настоящата процедура, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 2 – Не приемаме предложението. 

Проектните предложения следва да се разглеждат 

в тяхната цялост, като от инсталациите за 

предварително третиране, задължителна част от 

тези предложения, се отделя рециклируема 

фракция, която следва да се продава на пазарни 

цени. Съгласно ПМС № 189/2016 г., 

възстановимият данък върху добавената стойност 

не е допустим за съфинансиране от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 
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тъй това ще ангажира съществен финансов ресурс. В тази 

връзка предлагаме невъзстановимия данък добавена 

стойност върху допустими по проекта дейности да бъде 

определен като допустим разход за възстановяване от 

програмата. 

 

3. В т. 25. Краен срок за подаване на проектните 

предложения, като такъв е посочен 21.04.2017 г., 16,00 

часа. 

Считаме така определеният срок за изключително кратък, 

предвид на това, че: 

Са необходими сериозни анализи на различни аспекти от 

процеса на управление на отпадъците на дадена територия, 

които в повечето случаи не са в компетентността на 

общинските администрации. Това поражда 

необходимостта да се процедура поръчка за избор на 

консултант по реда на Закона за обществените поръчки, а 

определеният консултант да разполага с разумно време за 

изготвяне на необходимите анализи и информация; 

В основната си част Общините ще кандидатстват в 

партньорство, което изисква сериозно стиковане на 

действията не само на съответните администрации, но и на 

органите на местното самоуправление - Общинските 

съвети; 

Решаването на въпросите, свързани със собствеността (за 

които се представят доказателства към момента на 

подаване на проектното предложение), така, че да 

 

  

 

 

 

 

По т. 3 – Не приемаме предложението. 

Практиката по други процедури, по които 

бенефициенти са общини, показва, че и при 

значително по-дълги срокове (например 12 

месеца) подготовката на проектните 

предложения започва в последните няколко 

месеца. Следва да се отчете, че значителната част 

от изисканите документи по процедурата са 

такива, за които общините имат задължение да ги 

изготвят по нормативна уредба, като за някои от 

тези документи има и регламентирани срокове, 

които отдавна са изтекли. Също така всички 

потенциални бенефициенти по тази процедура 

бяха информирани на възможния най-ранен етап 

за нейното планирано откриване (още през м. май 

2016 г. чрез Националното сдружение на 

общините), а през м. юни и м. юли 2016 г. бяха 

проведени поредица от срещи, на които бяха 

поканени всички общини от 26-те РСУО. 

Намираме, че заложеният срок от 6 месеца е 

напълно достатъчен за подготовката на проектно 
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отговорят на изискването на т.12, буква „З“  и подточка 10  

също изискват сериозни консултации между партниращите 

общини.  

С оглед на посоченото предлагаме срокът за 

кандидатстване да е 12 месеца от обявяване на 

процедурата, като оценката на всяко проектно 

предложение стартира веднага след неговото подаване, а 

не след изтичане на крайния срок за подаване на проектни 

предложения по процедурата или след подаване на 

проектните предложения от всички посочени конкретни 

бенефициенти, в случай, че това се случи преди изтичане 

на крайния срок за подаване на проектни предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложение спрямо заложените условия и 

изисквания в насоките, за което препоръчваме да 

създадете добра комуникация и организация в 

рамките на РСУО.  

По отношение на въпроса за собствеността, в 

насоките са нанесени редакции, които 

предвиждат допълнителна възможност, а именно: 

„В случай че теренът, върху който се предвижда 

да бъде изградена инфраструктура (инсталации 

за компостиране и инсталации за предварително 

третиране) е собственост само на една от 

общините или правото на строеж е учредено в 

полза само на една от общините, в 

споразумението следва да бъде договорено, че 

собствеността  на  изградената инфраструктура 

(инсталации за компостиране и инсталации за 

предварително третиране), преди въвеждането й 

в експлоатация, ще бъде прехвърлена от 

общината - собственик на терена, съответно 

носител на вещното право на строеж, на 

останалите общини, съгласно договорените 

дялове на съсобственост на всяка една от тях.“ 

Не отпада обаче задължението на общините, 

чиито отпадък се третира в дадена инсталация, да 

възложат нейната експлоатация съвместно, по 

реда на чл. 8, ал. 1 от ЗОП.  
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4. В т.13.2. е посочено, че „Проектното предложение 

следва да отчита нагласите на населението от всяка от 

общините и/или населените места, които ще бъдат 

обслужвани от инсталациите за компостиране, включени в 

проектното предложение. За целта следва да се извършат 

актуални проучвания през 2016 г. (или по изключение през 

2015 г.) за изясняване на нагласите на населението от 

общините, които предвиждат да изградят 

инсталация/инсталации за компостиране, към разделното 

събиране на зелени и/или биоразградимите отпадъци; за 

нагласите на населението към употребата на компост от 

отпадъци, и за степента на осведоменост на населението за 

нуждите от осигуряване на необходимите количества 

зелени и биоразградими битови отпадъци за целите на 

изграждането на предвидените инсталации за 

компостиране. 

Към момента на кандидатстване трябва да се представят 

резултатите от проучване, което трябва да бъде извършено 

поотделно за всяка една от инсталациите за компостиране, 

включени в проектното предложение.,, 

Считаме посочения срок за нереалистичен, поради което 

предлагаме проучванията за могат да бъдат завършени и 

през 2017 г. 

 

5. В т.24. изключително изчерпателно е представен 

списък с документите, които се подават на етап 

кандидатстване, в т.ч. попълнен въпросник за оценка на 

По т. 4 – Приемаме предложението, отразено е в 

насоките за кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 5 – Не се приема. Извършването на оценка 

на капацитета на конкретните бенефициенти е 

задължение на управляващите органи, 
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капацитета на конкретния бенефициент (т.24.34.) 

С оглед намаляване на административната тежест, моля, 

същият да бъде преразгледан.  

 

 

 

МОЛЯ, да обсъдите така представеното становище и 

приемете решения, с които да се даде възможност и по-

малки общини като Троян и Априлци да имат 

възможността своевременно, с европейска подкрепа, да 

развият системата си за управление на отпадъците, така че 

да допринесем за постигане на националните цели, 

заложени в българската нормативна уредба и в 

Националния план за управление на отпадъците 

произтичащо от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и 

ПСМ № 162/2016 г. (чл. 24, ал. 2 от 

постановлението). Списъкът с изискуеми 

документи е съобразен с въведената от 

управляващия орган процедура за оценка на 

капацитета и на този етап не се предвижда 

преразглеждане на същия.   

 

 

 

 

 

 

10. Зорница 

Кралева, зам. 

кмет на Община 

Благоевград 

 

19.10.2016 г. 

11.47 часа 
Във връзка с изпратено от Вас писмо за писмени 

предложения и възражения, относно проектът на насоките 

за кандидатстване и приложенията към тях по 

горецитираната процедура, Ви отправям следното 

предложение, а именно: са пряко свързано с конкретната 

процедура, като например: 

• По отношение на т. 24 „Списък на документи, които се 

подават на етап кандидатстване“ от проекта на насоките за 

кандидатстване по настоящата процедура: 

> Към т. 24.34. относно представяне на попълнен 

Въпросник за оценка на капацитета на конкретния 

бенефициент - изискуемите към въпросника документи, а 

именно: копие от Процедури за предаване на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приемаме предложението за изменение на 

въпросника на този етап. Въпросникът е 

принципен за общини като бенефициент по 

ОПОС 2014-2020 г. Списъкът с изискуеми 
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знания/работа, копие от Процедура за нивата на достъп до 

класифицирана информация, длъжностна характеристика 

на експерта работещ с класифицирана информация, 

описание на помещението (големина, климатизация, 

захранване) за съхранение на сървърите и др., не са пряко 

свързани с конкретната процедура, предвид което 

предлагам тяхното представяне да отпадне; т. 1.9. и т. 1.10. 

следва също да отпаднат с оглед на това, че се създава 

допълнителна административна тежест. Предлагам т. 3.1. 

да се коригира, като се премахнат програмите ИСПА и 

ФАР, тъй като реализацията на проектите не е в обхвата на 

последните 3 години. 

 

 В тази връзка предлагам горецитираните изисквания да 

отпаднат от Въпросникът за оценка на капацитета на 

конкретния бенефициент и той да бъде преработен.  

Надявам се, че отправеното от мен предложение ще бъде 

взето под внимание. 

документи е съобразен с въведената от 

управляващия орган процедура за оценка на 

капацитета и на този етап не се предвижда 

преразглеждане на същия.  

11. Д-р Александър 

Горчев, кмет на 

община Велики 

Преслав 

19.10.2016 г. 

11.50 часа 

 

В отговор на получено Ваше писмо изх. № 08-00-

1584/10.10.2016г., относно започнало административно 

производство по издаване на индивидуален 

административен акт - насоки за кандидатстване по 

процедура „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци“ по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014- 2020 г.“ с приложен Проект на насоки 
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за кандидатстване по процедурата, заедно с приложенията 

към него, представям следните писмени предложения по 

електронен път в указания в писмото срок, на електронна 

поща: programming@moew.governmcnt.bg. 

1. В текста на условията за кандидатстване от 

насоките, към т. 12, стр.19, последен абзац е записано:“.... 

Обосновката трябва да се основава на резултата от 

извършени актуални проучвания ( през 2016 или 2017г. ) и 

да включват информация за: 

- дачи са налични частни инсталации на територията 

на РСУО, които биха могли да извършват услуга по 

третиране на битовите отпадъци, сходни или по-добри като 

количество и/или качество, спрямо заложените в 

настоящите насоки, на същата или по- ниска цена спрямо 

цената на услугата, която ще бъде извършвана във 

финансираните по процедурата инсталации; 

- наличието на интерес от лица за финансиране 

изцяло или съфинансиране от тяхна страна за тяхна сметка 

на изграждането на инсталациите, предвидени за 

финансиране по настоящата процедура, като бъдат частен 

финансиращ партньор. ". 

към т.13.2, стр.ЗЗ последен абзац е записано:“.... 

Проектното предложение следва да отчита нагласите на 

населението от всяка от общините и/или населените места, 

които ще бъдат обслужвани от инсталациите за 

компостиране, включени в проектното предложение. За 

целта следва да се извършат актуални проучвания през 

 

 

 

 

По т. 1 – На този етап не намираме за 

обосновано бенефициентите да бъдат 

ограничавани чрез задължаването да ползват 

определена методика. При извършване на 

проучванията следва изпълнителите да 

обосновават методиката или методите, по които 

работят. 
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2016 г. (или по изключение през 2015 г.) за изясняване на 

нагласите на населението от общините, които предвиждат 

да изградят инсталация/инсталации за компостиране, към 

разделното събиране на зелени и/или биоразградимите 

отпадъци; за нагласите на населението към употребата на 

компост от отпадъци, и за степента на осведоменост на 

населението за нуждите от осигуряване на необходимите 

количества зелени и биоразградими битови отпадъци за 

целите за изграждане на предвидените инсталации за 

компостиране. 

Към момента на кандидатстване трябва да се представят 

резултатите от проучване, което трябва да бъде извършено 

поотделно за всяка една от инсталациите за компостиране, 

включени в проектното предложение. 

Предложение: Да се посочат конкретни изисквания, 

методика и/или указания, относно начина, формата и 

обхвата за провеждане на посочените проучвания. Да се 

опише начин, по който ще се удостоверява достоверността 

на проучването и оповестяването, респ.осведомяването на 

населението и частните лица (брой публикации в местни, 

регионални, национални печатни издания и/или медии, 

проведени анкетни проучвания - изискване за брой 

анкетирани лица, проведени публично оповестени 

обществени срещи и др. необходими за обобщаване на 

резултатите от проучванията). 

2. Да отпадне ал. 4 от чл. 15 от Глава втора Условия за 

изпълнение на одобрения проект по процедурата: ,,...В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 2 – Не приемаме предложението. 

Разпоредбата достатъчно ясно указва при какви 
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случай че Бенефициентът не разходва всички средства, 

предвидени във финансовия план за съответното 

тримесечие до неговото изтичане, Ръководителят на 

Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. не верифицира 

съответното плащане и не извършва последващи плащания 

по АДБФП, съответно по ЗБФП. Верифицирането на 

разходите, включени в съответното искане за плащане и 

извършването на плащанията по него се възобновяват, 

след като Бенефициентът представи разходооправдателни 

документи или документи с еквивалентна доказателствена 

стойност, доказващи разходването на всички средства, 

планирани за това тримесечие“, тъй като поставя 

бенефициентите в ситуация, в която няма толеранс по 

отношение извършването на плащания към изпълнители. 

При изпълнение и администриране на „тежки“ 

инфраструктурни проекти стриктното спазване на 

одобрения финансов план често е трудно или невъзможно 

по ред причини. В такава ситуация, в рамките на 

изпълняващ се проект, едно неверифициране на плащане и 

преустановяване на последващи плащания би довело до 

допълнителни затруднения и усложнения за всеки 

бенефициент. 

условия се възобновяват плащанията. 

Верифицирането на разходите, включени в 

съответното искане за плащане и извършването 

на плащанията по него се възобновяват, след като 

Бенефициентът представи разходооправдателни 

документи или документи с еквивалентна 

доказателствена стойност, доказващи 

разходването на всички средства, планирани за 

съответното тримесечие.  

Считаме, че условията за изпълнение 

предоставят достатъчна гъвкавост при 

изпълнението на проектите, тъй като създават 

възможност за актуализацията на финансовия 

план по проекта веднъж годишно (виж чл. 15, ал. 

5).  

12. Николай 

Мелемов, кмет 

на Община 

Смолян 

19.10.2016 г. 

11.55 часа 
На основание Ваше писмо с изх. № 08-00-1580/10.10.2016г. 

изпращаме коментари и предложения на Община Смолян 

по насоки за кандидатстване по процедура „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране 
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на битовите отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“: 

1. В т. 9 и т. 13 от Насоките за кандидатстване са 

посочени условия за финансиране на дейностите по 

проектните предложения, като: 

• в Таблици 1 и 2 са посочени максимални стойности 

на допустимите разходи съответно за  1 бр. инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци по групи капацитети и за 

1 бр. инсталация за предварително третиране, вкл. всички 

съоръжения за постигане на целите по предварителното 

третиране на смесено събрани битови отпадъци по групи 

капацитети. В текстовете под таблиците са пояснени 

дейностите, за които се отнасят максималните стойности 

на допустимите разходи. Дейностите включват 

подготовката на проекта по смисъла на т. 13.1, дейност 1. 

от насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“ - изготвяне на предварително 

(прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; 

идейно/работно проектиране на инсталация/инсталации за 

компостиране; идейно/работно проектиране на 

съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с 

провеждане на процедури с цел издаване на 

административни актове по законодателството за околна 

среда и др.“.  

• в т. 9 са посочени допустими разходи, които не са 

включени в посочените в таблици № 1 и 2 максимални 

 

 

По т. 1 – приема се частично. В текста на 

насоките са направени редакции с указания какви 

точно са другите дейности, обвързано с 

указанията за изготвяне на бюджета по 

Приложение № 5 към насоките за 

кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“.    
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стойности, включващи закупуване на земя, подготовка на 

документации за възлагане на обществени поръчки, АРП и 

др. 

Предложение: С цел избягване на неправилно 

интерпретиране на условията за финансиране, предлагаме 

в текстовете за подготовка на проектите (т. 13.1., т. 1.и 2) 

да се заличи текста „и др.“ в последното изречение. 

Аргументите ни са свързани с това, че допустимите 

разходи, които не са включени в максималните стойности 

от Таблици 1 и 2, съдържат дейности, които могат да се 

приемат като част от подготовката на проекта (напр. 

финансови анализи и АРП, експертни анализи и др.) 

 

2. В т. 11: Допустими кандидати е записано, че „по 

настоящата процедура общините от всяко РСУО от 

таблица № 3 съвместно могат да подадат само едно 

проектно предложение. В този случай всички общини 

заедно са кандидат по процедурата, с общото за тях 

проектно предложение.“ Същевременно, в текстовете по-

долу става ясно, че кандидатите могат да са водеща 

община или партньор, като „допустим кандидат по 

процедурата може да бъде само една или само няколко от 

общините, включени в съответното РСУО“. Считаме, че е 

налице известно смесване на понятията „кандидат“ и 

„партньор“. 

Предложението ни е да се възприеме следния подход, за 

по-голяма яснота: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 2   - Не се приема.  

Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, при 

процедура чрез директно предоставяне 

безвъзмездната финансова помощ се предоставя 

само на кандидат, посочен в съответната 

програма или в документ, одобрен от комитета за 

наблюдение на програмата като конкретен 

бенефициент за съответната дейност. ЗУСЕСИФ 

не въвежда понятието „партньор“ на кандидата 

или „партньор“ на бенефициента. В 

подзаконовата нормативна уредба се въвеждат 

понятията „партньор“ и „асоцииран партньор“. 

Съгласно ПМС № 162 от 5.07.2016 г., партньори 

на кандидата са всички физически и юридически 
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a. кандидат да бъде водещата община, която подава 

проектното предложение. 

b. всички останали общини в РСУО да бъдат 

партньори по проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лица и техни обединения, които участват 

съвместно с кандидата в подготовката и/или 

техническото изпълнение на проекта или на 

предварително заявени във формуляра за 

кандидатстване дейности от проекта и разходват 

средства от безвъзмездната финансова помощ. 

Съгласно ПМС № 189 от 28.07.2016 г., разходите 

се считат за направени от бенефициент и в 

случаите, когато са извършени от партньор на 

бенефициента, при условие че партньорът е 

определен като допустим по съответния 

приоритет на програма по чл. 2 и е одобрен в 

рамките на процедура за предоставяне на 

финансова подкрепа. В същото време, в 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се борави с термина 

„бенефициент“, но не и с термина „партньор“ на 

бенефициента. Предвид различията в 

използваната терминология в европейската и 

национална нормативна уредба и предвид 

основното правило в правото, че не е възможно в 

акт по прилагането на закон да бъдат поставени 

допълни условия за прилагане на законова 

разпоредба, управляващия орган възприе като 

по-целесъобразен и законосъобразен подхода да 

определи всички кандидатстващи общини за 

кандидат. Считаме, че по този начин 

недвусмислено става ясно, че всяка от 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 
Справка за получените предложения и възражения 

на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и 

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

степента им на отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на подателя 

Име/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 
 

42 | 88 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. т. 12 „Допустими партньори“ от Насоките за 

кандидатстване предвижда водещата община и общините-

партньори от съответното РСУО по таблица № 3 следва да 

договарят съвместно стратегията за възлагане на 

обществени поръчки по проекта, да определят как ще 

бъдат подготвяни и възлагани обществените поръчки по 

проекта и са длъжни да предвидят, че всички общини, 

чиито отпадък ще бъде третиран в съответната инсталация, 

ще възлагат съвместно обществените поръчки като съ-

възложители по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП  

Предлагаме да отпадне задължителното условие общините 

да бъдат съ-възложители по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, 

като се предостави свобода на общините от РСУО да 

изберат начина на възлагане и да изберат възложител на 

обществените поръчки по проекта по тяхна преценка и 

усмотрение. Предложението е мотивирано от факта, че 

задължителното съ-възлагане неминуемо ще усложни и 

удължи процесът на възлагане. В допълнение, не всички 

обществени поръчки изискват съ-възлагане, съобразно 

партниращите си общини (водещата община и 

нейни партньори) има право да получи 

безвъзмездна финансова помощ за 

възстановяване на извършените от нея разходи 

по проекта. Целта е единствено и само да се 

създаде възможност за предоставяне на БФП на 

всички кандидатстващи общини. 

 

По т. 3 и т. 4 – приема се частично. По 

отношение на въпроса, поставен във връзка с 

изискването общините да бъдат съ-възложители 

по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, в насоките са 

нанесени редакции. Предвидено е, че при 

определянето на възложители на обществени 

поръчки по проекта, общините са длъжни да 

предвидят, че експлоатацията на всяка от 

изградените в изпълнение на проекта инсталации 

за предварително третиране и за компостиране 

задължително се възлага съвместно от всички 

общини – съсобственици на дадената инсталация, 

чиито отпадъци се третират в нея. Всички 

останали обществени поръчки по проекта могат 

да бъдат възлагани самостоятелно от една от 

общините или съвместно, по реда на чл. 8, ал. 1 

от ЗОП. Направените корекции не отменят 

задължението на общините да придобият в 

съсобственост изградените по процедурата 
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техният обхват и значение за изпълнението на проекта. 

Така например, отделни дейности по подготовката и 

изпълнението могат да се възложат от един възложител, а 

за други дейности общините – партньори могат да решат 

да приложат чл. 8, ал. 1 от ЗОП и да бъдат съ-възложители 

(напр. СМР и доставка на оборудване). Не на последно 

място, възможно е общините – кандидати и партньори, 

вече да са възложили част от подготвителните дейности по 

проекта, преди да е известно условието за съ-възлагане на 

обществените поръчки и това условие да доведе до 

невъзможност за верифициране на добросъвестно 

възложени разходи за подготовка. 

 

4. В т. 12 „Допустими партньори“ е заложено 

изискване изградената по проекта инфраструктура да бъде 

общинска собственост, като се определят дяловете на 

съсобственост на всяка една от общините. В допълнение се 

предвижда съпътстващата инфраструктура да се възлага от 

общината, в чиито административни граници се намира, 

както и възможността да бъде собственост единствено на 

тази община.  

Обръщаме внимание, че така поставеното условие 

означава обществените поръчки за изграждане на 

основната и съпътстващата инфраструктура да се разделят, 

което не е удачно от гледна точка на ефективност на 

възлагането. Предложението за предотвратяване на 

рисковете от некоординираност между двете обществени 

инсталации.  
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поръчки е обвързано с предложението по-горе – да отпадне 

задължителното изискване за съ-възлагане на всички 

обществени поръчки по проекта.  

 

5. В т. 12 „Допустими партньори“ е предвидено РСУО 

да предостави информация за инсталациите за 

компостиране или за анаеробно разграждане на зелени 

отпадъци и/или биоразградими битови отпадъци и 

инсталации за предварително третиране на битовите 

отпадъци преди тяхното депониране т.ч. изградените и 

въведени в експлоатация инсталации, изграждащите се 

инсталации и планираните за изграждане инсталации.  

Предложение: Необходимо е да се уточни еднозначно по 

какъв начин етапа на планиране и/или изграждане на 

инсталациите влияе върху кандидатстването по 

процедурата – например, дали общините – кандидати 

могат да бъдат бенефициенти по процедурата за 

инсталации, които са в процес на изграждане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 5 – В насоките за кандидатстване по 

процедурата са поставени следните изисквания: 

(1) не са допустими разходи за финансиране на 

операции, които към момента на избирането им 

за финансиране от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове са били физически 

завършени или изцяло осъществени преди 

подаването на проектното предложение за 

финансиране по програмата от страна на 

бенефициента или негови партньори, независимо 

дали всички свързани плащания са направени от 

бенефициента или не (съгласно чл. 65, параграф 

6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013). Това 

обстоятелство се декларира от кандидата на 

етапа на кандидатстване и при сключване на 

административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и (2) 

Недопустими за дейности, за изпълнението на 

които вече е било предоставено финансиране със 

средства от ЕСИФ или чрез други инструменти 

на Европейския съюз, както и с други публични 

средства, различни от тези на бенефициента. 

Това обстоятелство също подлежи на 
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6. В т. 13.4. от Насоките за кандидатстване е описана 

дейността по организация и управление на проекта, като е 

предвидена възможност за включване на външни експерти 

за управлението на проекта. ПМС № 189 на МС от 

28.07.2016 г., чл. 10 определя като допустими разходи за 

екипи, отговорни за управление и/или изпълнение на 

проектите, като в т. 2 и 3 от чл. 10, ал. 1 е предвидена 

възможността управлението да се осъществява от външни 

за бенефициента лица, избрани в съответствие с 

националното законодателство (в случая – Закона за 

обществените поръчки). В т. 14.2. от Насоките за 

кандидатстване са описани условията за допустимост на 

разходите за екипи, отговорни за управление и/или 

изпълнение на проекта, където се посочват и условията от 

ПМС № 189 на МС от 28.07.2016 г., както и възможността 

за сключване на договор съгласно чл. 49, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ, и по-конкретно възлагане на изпълнението по 

реда на Закона за обществени поръчки.  Тези текстове 

предполагат възможността за включване на външни лица 

(физически или юридически) в организацията и 

управлението на проекта, чиито услуги следва да се 

възложат по реда на ЗОП по ред, определен съобразно 

тяхната стойност.  Същевременно, в образеца на бюджет и 

указанията за изготвяне на бюджета (Приложения 1 и 5) 

разходите за организация и управление са изброени 

деклариране.  

 

По т. 6 – Не се приема, тъй като не е 

необходимо да се преработят насоките за 

кандидатстване. Разходите за външни експерти 

са допустими съгласно ПМС 189/2016 г. и 

същите следва да бъдат отразени в т. 33 от 

Приложение № 1 към насоките за 

кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“.  
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изчерпателно в т. 33 (33.1.- 33.5.), без в тях да фигурират 

разходи за външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.  

Предложение: Препоръчително е в допустимите разходи 

да се включат разходи за външни изпълнители, избрани по 

реда на ЗОП, като под-категория в т. 33 от бюджета (т. ІХ 

Непреки разходи), или като под-категория в т. IV Разходи 

за услуги). 

 

7. В т. 14.5. „Указания за изготвяне на бюджета“ от 

Насоките за кандидатстване е предвидено дейностите 

(поотделно и общо), включени в проектното предложение, 

да бъдат остойностени въз основа на анализ, който се 

представя при подаване на проектното предложение.  

Предложение: Предложението ни е това изискване да 

отпадне, тъй като кандидатът има ангажимент за спазване 

на всички ограничения на ПМС № 189 на МС от 

28.07.2016 г. и на Насоките за кандидатстване, които 

определят достатъчно стриктни бюджетни ограничения (в 

Таблици 1 и 2, както и процентни ограничения за 

отделните дейности). Очаква се дейностите и разходите по 

проектите да бъдат еднотипни, като голяма част от тях са 

свързани със задължителни документи към момента на 

подаване на проектното предложение, поради което 

изготвянето на допълнителни анализи е ненужно условие, 

носещо допълнителна административна тежест на 

бенефициентите. В случай, че това условие остане в 

окончателните Насоки за кандидатстване, препоръчително 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 7 – Предложението не се приема. 

Предвиден е критерий за избор на проекти, 

съгласно който се оценява дали дейностите 

следва да са остойностени въз основа на анализ. 

Методологията и критериите за избор на 

проекти, включени в проекта на насоки за 

кандидатстване, са одобрени от Комитета за 

наблюдение на програмата. Считаме, че този 

критерий има добавена стойност, тъй като 

поставените ограничения в стойностите на 

инсталациите са по групи капацитети, но те не 

съобразяват конкретните намерения на всеки от 

кандидатите и особености на региона.  
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е да се дадат насоки за съдържанието на анализа – (напр. 

събиране на оферти, подробни бюджети със съответните 

бюджетни пера и т.н.). Обръщаме внимание, че за част от 

дейностите (СМР) не е възможно към момента на подаване 

на проектно предложение да се представят подробни 

бюджетни разбивки, поради липсата на подробни 

количествено-стойностни сметки за СМР, ако все още не 

са изготвени технически/работни проекти за предвидената 

инфраструктура. 

 

8. В т. 18 от Насоките за кандидатстване са 

дефиниране разходите, извършени за физическото 

изпълнение на дейностите, като за целите на процедурата 

за край на физическото изпълнение на дейностите по 

проекта се приема въвеждането в експлоатация на всички 

финансирани по процедурата обекти с издадени 

разрешения за ползване на строежите по реда на ЗУТ и при 

извършени всички доставки на необходимите съдовете и 

техниката за разделното събиране на зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци. 

Същевременно в т. 14.4. „Недопустими разходи“ са 

включени разходите за финансиране на операции, които 

към момента на избирането им за финансиране от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове са 

били физически завършени или изцяло осъществени преди 

подаването на проектното предложение за финансиране по 

програмата от страна на бенефициента или негови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 8 – Не се приема. Така въведените 

дефиниции са съобразени с чл. 65, параграф 6 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013, от една страна, и с 

изискванията на ЗУТ, от друга страна. В този 

смисъл те не следва да бъдат редактирани. По 

отношение на поставения въпрос относно 

допустимостта на разходите, извършени преди 

подаване на проектното предложение, следва да 

посочим, че същите по правило са допустими – 

ако са извършени в рамките на периода за 

допустимост на разходите по програмата и 

проектът не е физически завършен или изцяло 

осъществен.  В този смисъл е и Указание № 1 от 

5.02.2016 г. на заместник-министър председателя 

по европейските фондове и икономическата 

политика, издадено на основание чл. 7, ал. 3, т. 4 

от Закона за управление на средствата от 
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партньори, независимо дали всички свързани плащания са 

направени от бенефициента или не (съгласно чл. 65, 

параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013); 

Предложение: С цел осигуряване на последователност на 

дефинициите в рамките на процедурата, препоръчително е 

дефиницията да се отнася и за операции, които към 

момента на избирането им за финансиране от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове са 

били физически завършени или изцяло осъществени, да 

съвпада с т. 18 от Насоките за кандидатстване, т.е. за 

такива да се приемат дейности, при които обектите са 

въведени в експлоатация с издадени разрешения за 

ползване на строежите по реда на ЗУТ и при извършени 

всички доставки на необходимите съдовете и техниката за 

разделното събиране на зелени и/или биоразградими 

битови отпадъци. 

 

9. Съгласно т. 13.2., по процедурата ще се изисква 

актуален към момента на кандидатстването анализ на 

морфологичния състав на битовите отпадъци, като за 

актуални ще се считат тези анализи, които са изготвени 

през 2014, 2015 или 2016 г.  

Предложение: В т. 13.2. да се считат за актуални и анализи, 

изготвени и към 2017 г., тъй като срокът за набиране на 

проектни предложения е през април 2017 г., т.е. 

кандидатите да имат възможност да изготвят или допълнят 

вече изготвените морфологични анализи с данни към 2017 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, публикувано на интернет страница 

www.eufunds.bg, секция „Програмен период 

2014-2020“/„Нормативна уредба“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 9 – Приема се предложението. Отразено е 

в насоките за кандидатстване. 
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г., за съответния сезон. Предложението е мотивирано от 

факта, че е вероятно не всички 117 общини от Таблица 1 да 

разполагат с морфологични анализи и данни от сезонни 

морфологични пробонабирания за посочените години и е 

целесъобразно да им се даде възможност за извършване на 

пробонабирания до края на срока за подаване на проектни 

предложения. 

 

10. В т. 24 Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване, т. 24.23. се изисква Предварително 

(прединвестиционно) проучване, поотделно за всяка 

отделна инсталация и за прилежащата инфраструктура 

(ако е приложимо).  

Предложение: Изискването да се преформулира на 

„Предварително /прединвестиционно/ проучване, 

включващо всички предложени за финансиране 

инсталации и прилежащата към тях инфраструктура /ако е 

приложимо/. Предложението е мотивирано от факта, че 

когато компостиращата инсталация и инсталацията за 

предварително третиране са разположени на една 

площадка, по-целесъобразно е изготвянето на единно 

прединвестиционно проучване, което да обхваща и двата 

обекта. Нещо повече, много кандидати разполагат с 

разширено прединвестиционно проучване, обхващащо 

повече елементи на регионалната система за управление на 

отпадъците /напр. регионално депо, инсталации за 

строителни отпадъци, посетителски центрове и др./, които 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 10 -  Не се приема, тъй като не е 

необходима редакция на насоките за 

кандидатстване. В насоките за кандидатстване е 

указано, че предварителните 

(прединвестиционни) проучвания (ПИП) трябва 

да бъдат изготвени с минимално съдържание 

съгласно глава втора на Наредба № 4 от 21 май 

2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, както и да бъде 

съобразена приложимата нормативна уредба за 

проектиране и указанията в насоките за 

кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“. Право на кандидата е да 

прецени, при спазване на нормативната уредба, 

как и с какъв обхват да възложи ПИП.  

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 
Справка за получените предложения и възражения 

на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и 

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

степента им на отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на подателя 

Име/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 
 

50 | 88 

 

  

биха могли да се представят като прединвестиционни 

проучвания, като допълнително бъде упоменато за кои 

елементи от системата за управление на отпадъците се 

кандидатства по настоящата процедура. 

 

11. В т. 11 „Допустими кандидати“, Таблица 3 са 

изброени допустимите кандидати по процедурата, като за 

някои от тях изрично е посочено, че нямат право на 

партньори. Същевременно, те могат да кандидатстват по 

процедурата само ако изпълняват всички условия, вкл. 

условията за минимален капацитет на компостиращата 

инсталация. 

Предложение: С цел постигане на максимална ефективност 

на вложените средства, целесъобразно е да се даде 

възможност на всички общини да бъдат партньори по 

проектни предложения на кандидати от други РСУО, 

например ако не изпълняват изискванията за минимален 

капацитет на компостиращата инсталация. По този начин 

те могат да бъдат партньори само за целите на закупуване 

на съдове за събиране на биоотпадъци при източника на 

образуване и/или на специализираните транспортни 

средства за извозване на зелените и биоразградими 

отпадъци до съответната компостираща инсталация от 

друга РСУО. 

 

 

 

 

 

По т. 11 – Не се приема. Процедурата е насочена 

към изграждане на инсталации, допринасящи за 

постигане на целите към 2020 г. по чл. 31, ал. 1 

на Закона за управление на отпадъците в 

съответния регион за управление на отпадъците. 

В този смисъл е предвиден и критерий за оценка, 

съгласно който общият капацитет на 

инсталациите, включени в проектното 

предложение допринася самостоятелно или 

заедно с други съществуващи/ предвидени 

инсталации или съоръжения в съответния регион 

за управление на отпадъците за постигане на 

целите към 2020 г. по чл. 31, ал. 1 на Закона за 

управление на отпадъците. Критериите за оценка 

са одобрени от Комитета за наблюдение на 

програмата.  

13. Инж. Цветан 

Георгиев, кмет 

на Община 

Ловеч 

19.10.2016 г. 

11.58 часа 
Във връзка с полученото писмо относно откриване на 

производство по издаване на индивидуален 

административен акт - насоки за кандидатстване по 
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процедура „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци“ по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ представяме по електронен 

път нашите писмени предложения, а именно: 

1.Предвид на факта, че записите на стр.44, 46 и 48, 

касаещи ДДС създават объркване у бенефициентите в кои 

случаи ДДС е допустим разход по процедурата и в кои не е 

допустим, предлагаме записът да се уеднакви с текстовете 

относно ДДС. посочени в ПМС 189/2016 от 28.07.2016, и 

по-конкретно с §4 от ПРЗ на ПМС 189/28.07.2016г, който 

текст е: “Министърът на финансите издава указания за 

третиране на ДДС по програмите по чл.2, ал.1, т.1-9“, тъй 

като в цитираните програми е включена и Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“ Считаме, че с §4 от 

ПРЗ на ПМС 189/28.07.2016г. министерски съвет чрез 

цитираното постановление управомощава министъра на 

финансите да издава указания относно третиране на ДДС 

по програмите, включително Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020г.“ 

Предлагаме в Насоките за кандидатстване текстовете 

относно допустимостта на ДДС по процедурата да 

реферират единствено към горецитираните указания на 

министъра на финансите. 

 

2.Предлагаме ограниченията в максималните стойности за 

 

 

 

 

 

 

По т. 1 – Не се приема. Проектните 

предложения следва да се разглеждат в тяхната 

цялост, като от инсталациите за предварително 

третиране, задължителна част от тези 

предложения, се отделя рециклируема фракция, 

която следва да се продава на пазарни цени. 

Съгласно ПМС № 189/2016 г., възстановимият 

данък върху добавената стойност не е допустим 

за съфинансиране от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Поради 

обстоятелството, че ДДС е недопустим разход по 

процедурата, не е необходимо да се посочват  

указанията на Министъра на финансите.  

 

 

 

 

 

 

 

По т. 2 – Не се приема предложението. 
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инсталациите, посочени в насоките за кандидатстване да 

бъдат промени. Нашите предварителни проучвания 

показват, че за компостиращите инсталации ще бъдат 

необходими повече средства и в тази връзка предлагаме 

максималният таван за тях да бъде увеличен с минимум 

20%. Това може да стане за сметка на намаляване на 

лимитите, определени за инсталациите за предварително 

третиране, които биха могли да се вместят и в по-ниски 

стойности. 

Представените от вас твърдения за по-ниски 

стойности на инсталациите за предварително 

третиране не отговарят на пазарните стойности 

на подобен тип инсталации.  

Стойностите по таблици № 1 и № 2 от насоките 

за кандидатстване включват разходи само за 

изрично посочените в насоките за 

кандидатстване дейности, като са съобразени със 

стойностите на съществуващи съоръжения и 

пазарните цени към момента. 

14. Владимир 

Москов, кмет на 

Община Гоце 

Делчев 

 

19.10.2016 г. 

12.01 часа 
Във връзка с административното производство по издаване 

на индивидуален административен акт - насоки за 

кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци “ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Ви представяме 

нашите предложения и възражения: 

 

1. По т. 7 от Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове - 

Индикатори за резултат 
Предлагаме За Индикатор 1. Общо количество депонирани 

битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации 

населени места - т/год. И Индикатор 2. Общо количество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 1 – Не се приема предложението.  

В стратегическите документи по управление на 

отпадъците, както и в Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ е посочено, че 

биоразградимите отпадъци са 50 % от общото 

количество на генерираните битови отпадъци.  

В случаите, когато общините не разполагат с 

морфологични анализи преди 2014-2015 г., за 
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на депонираните биоразградими битови отпадъци от 

обслужваните от всички инсталации населени места - 

т/год. Да се вземат предвид наличните данни на РСУО. Въз 

основа на морфологичните им анализи, които данни са 

актуални и достоверни. РСУО не разполага с данни за 

биоразградимите отпадъци за 2012 г. 

 

2. По т. 9 от Условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове -Минимален (ако е приложимо) 

и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ за конкретен проект. 
Предлагаме два варианта: 

Вариант 1: Максималните стойности за допустими 

разходи за инсталация за компостиране да се приравнят 

към процедурата за набиране на проектни предложения с 

изтекъл срок „Проектиране и изграждане на инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградимиотпадъци, 

вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци“, както следва: 

Капацитет на инсталация за 

компостиране 

т/год. Максимални стойности на допустими разходи, лв. 

между 10 001 и 20 000 вкл. до 7 400 000 

2012 г. базовата стойност се определя като 50 % 

от образуваните битови отпадъци, докладвани 

към Националния статистически институт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 2, Вариант 1 – Не се приема 

предложението.  

В раздел 9. Минимален  и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект на насоките за кандидатстване по 

процедура BG16M10P002-2.001, по-специално в 

таблица № 1, са посочени като стойности 

максималните размери на безвъзмездната 

финансова помощ (БФП), която може да бъде 

получена за конкретно проектно предложение. 

Изрично е посочено в насоките за 

кандидатстване, че стойностите с максимален 
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между 6 001 и 10 000 вкл. до 5 400 000 

между 4 001 и 6 000 вкл. до 3 900 000 

между 2 000 и 4 000 вкл. до 3 400 000 

 

Като същевременно се допусне към допустимите разходи 

да се вкл. и такива за оборудване и техника (превозни 

средства) за разделно събиране на зелени отпадъци. 

 

 

 

 

Вариант 2: Предлагаме средствата за изграждане на 

съпътстващата довеждаща инфраструктура за 

инсталацията за компостиране да бъде добавена към 

максималната стойност на допустимите разходи. В 

конкретния случай са необходими средства в размер на ок. 

750 000,00 лв единствено за осигуряване на довеждащ 

електропровод и довеждащ водопровод, което при 

максимална стойност на инсталацията в размер на 1 500 

000 лв. прави проекта неизпълним. 

 

 

 

 

 

 

 

размер на БФП от таблица № 1 включват всички 

допустими разходи за допустими дейности, 

посочени в насоките, разходите за закупуване на 

земя, за подготовка, организация и управление, и 

за публичност и комуникация. 

В таблица № 1 от насоките по настоящата 

процедура са включени само част от тези 

разходи, което изрично е посочено в текста, 

както и е описано по какъв начин се формира 

стойността на БФП за проектно предложение. 

 

 

По т. 2, вариант 2 – Не се приема. Стойностите 

по таблица № 1 и № 2 са съобразени с общия 

бюджет по процедурата и наличните средства по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както и с 

броя на допустимите бенефициенти. Изрично е 

посочено в насоките, че в случай, че кандидатът 

предвижда да изгради инсталация на по-висока 

стойност от предвидените максимални стойности 

на допустими разходи по таблица № 1 и таблица 

№ 2, средствата, надвишаващи максималните 

стойности, се осигуряват от кандидата и същите 

са недопустими за финансиране по процедурата. 

Обръщаме внимание, че съгласно насоките за 

кандидатстване под „съпътстваща 
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инфраструктура“ следва да се разбира 

„техническата инфраструктура“ по смисъла на 

Закона за устройство на територията, попадаща в 

обхвата на чл. 64, ал. 1, т. 1-4 включително от 

този закон. Дейностите по подготовка и 

изграждане на съпътстваща инфраструктура, 

пряко свързана и необходима за експлоатацията 

на изгражданите инсталации по процедурата, са 

допустими, само ако: 

- са с капацитети/размери, които са 

обосновани/оразмерени като необходими и 

достатъчни за обслужване само на съответната 

инсталация на прилежащата й  площадка, И 

- няма изградена друга такава съпътстваща 

инфраструктура към имота/имотите, в които ще 

се изграждат инсталациите И 

- по реда на действащата нормативна уредба 

бенефициентът (общината/водещата община или 

общини-партньор) има правото да инициира, да 

проведе от свое име и за своя сметка съответните 

процедури по 

одобряване/съгласуване/разрешаване на 

изграждането на инфраструктурата,  И 

- след изграждането на съответната съпътстваща 

инфраструктура нейната собственост може да 

бъде на бенефициента (общината/водещата 

община или общини-партньор), което е 
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3. По т. 12 от Условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове -Допустими партньори (ако е 

приложимо): 

Предлагаме да се допусне и Вариант при който 

собствеността на инсталациите за компостиране и 

инсталациите за предварително третиране да бъдат 

собственост на общината, на чиято територия са изградени 

съоръженията, независимо че ще третират отпадъците на 

повече от една община. 

 

4. По т. 13.2. от Условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове - Изисквания към 

инсталациите за компостиране. инсталациите за 

предварително третиране и към съоръженията и 

техниката за разделно събиране на зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци 

Предлагаме минималния процент на намаляването на 

регламентирано в приложима нормативна 

уредба, И; 

- са извършени при спазване на правилата за 

държавни помощи. 

 

По т. 3 – не се приема. Общините следва да 

бъдат съсобственици на тези инсталации и заедно 

да възложат тяхната експлоатация, което е 

способ за възлагане от страна на общините и на 

услуги от общ икономически интерес, по 

смисъла на законодателството за държавни 

помощи. Информация относно УОИИ се съдържа 

в раздел 16 от насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“.  

 

 

 

 

По т. 4 – Не се приема предложението. В 

насоките за кандидатстване е посочено, че 

капацитетът на инсталацията за предварително 

третиране (ако е една за цялото РСУО) или 

сумата от капацитетите на всички инсталации за 

предварително третиране за РСУО (само за 

допуснатите изключения по таблица № 4), заедно 

с капацитетите на други съществуващи или 

планирани за изграждане на територията на 
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количеството на депонирания отпадък в следствие на 

процеса на предварително третиране да бъде индивидуален 

за всяко проектно предложение и да се определя възоснова 

на морфологичния състав на отпадъците, като се вземе 

предвид ефекта от експлоатацията на изградените 

инсталации за предварително третиране на територията на 

България. 

 

5. По т. 14.6. от Условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове - Авансово плащане  
Предлагаме Бенефициентът да има право да получи 

авансово плащане в размер до 20 % от общата стойност на 

БФП. 

 

 

 

 

 

6. По т. 14 от Условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове- Категории разходи. 

допустими за финансиране 

РСУО инсталации, трябва да е достатъчен за 

постигане на целите на ниво регион за 

подготовка за повторна употреба и рециклиране 

на отпадъчни материали най-малко до 2020 г. 

Това изискване е съобразено и с изискванията на 

нормативната уредба в областта на управление на 

отпадъците и предвижданията по НПУО 2014-

2020 г. 

 

По т. 5 - Предложението за увеличаване на 

размера на авансовото плащане, както е посочен 

в насоките за кандидатстване, не се приема. По 

отношение на предложението за увеличаване на 

размера на авансовото плащане, размерът е 

определен, отчитайки механизма за авансово 

плащане от страна на ЕК към УО, съгласно чл. 

134 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

Към настоящия момент Управляващият орган на 

ОПОС 2014-2020 г. не намира основания за 

промяна на процента за авансово плащане, 

посочен в насоките за кандидатстване. 

 

По т. 6 - Не се приема. Проектните предложения 

следва да се разглеждат в тяхната цялост, като от 

инсталациите за предварително третиране, 

задължителна част от тези предложения, се 

отделя рециклируема фракция, която следва да се 
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Информацията относно ДДС, посочена на стр. 44, 46 и 48 

създава объркване у бенефициентите относно случаите, в 

които ДДС е допустим или недопустим разход по 

процедурата. 

Предлагаме текстовете относно допустимостта на ДДС в 

Насоките за кандидатстване по процедурата да реферират 

към текстовете относно ДДС, посочени в ПМС 189/2016 от 

28.07.2016, и по-конкретно с §4 от ПРЗ на ПМС 

189/28.07.2016г, който текст е: “Министърът на финансите 

издава указания за третиране на ДДС по програмите по 

чл.2, ал.1, т.1-9“, тъй като в цитираните програми е 

включена и Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020г.“ Считаме, че с §4 от ПРЗ на ПМС 189/28.07.2016г. 

Министерски съвет чрез цитираното постановление 

управомощава министъра на финансите да издава указания 

относно третиране на ДДС по програмите, включително 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ 

продава на пазарни цени. Съгласно ПМС № 

189/2016 г., възстановимият данък върху 

добавената стойност не е допустим за 

съфинансиране от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Поради 

обстоятелството, че ДДС е недопустим разход по 

процедурата, не е необходимо да се посочват  

указанията на Министъра на финансите.  

15. Иван Гавалюгов, 

Кмет на Община 

Ботевград 

19.10.2016 г. 

12.05 часа 

 

Представяме своите писмени коментари по насоките за 

кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г. както следва: 

 

1. Как следва да се разбира терминът „сортирането“ на 

последния ред на стр.З от Насоките? 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 1 –  „Сортиране“, което цитирате, е част от 

пояснението в насоките за кандидатстване какво 

следва да се разбира под „предварително 
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2. Не е еднозначно за какво става дума под термина 

„проекта по смисъла на т. 13.1“ на трети ред на стр.9 от 

Насоките и какво включва. 

 

3. На същата стр.9, в текста: 

третиране“ за целите на процедурата, което 

напълно съответства на определението по т. 25 на 

§ 1 на ДР на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци. Под „сортиране“ следва да се 

разбира процес на разделяне на отпадъците с цел 

последващото им третиране. 

За целите на подготовката на проектното 

предложение следва да се съобразява както 

приложимата нормативна уредба, така и 

наличните указания и методики, достъпни на 

интернет страницата на МОСВ, посочени в 

насоките за кандидатстване. По отношение на 

предварителното третиране е посочено 

Ръководството за предварително третиране 

преди депониране на отпадъци в Република 

България,  утвърдено със Заповед № РД - 664 от 

29.08.2014 г. на министъра на околната среда и 

водите.  

 

По т. 2 – Има се предвид подготовка на проекта 

по смисъла на т. 13.1, дейност 1. 

 

 

По т. 3 – Не считаме, че има несъответствие по 
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„В посочените в таблици №1 и 2 максимални стойности на 

допустими разходи не се включват допустимите разходи 

за: 

- закупуване/придобиване/отчуждаване на земя и 

съпътстващи разходи; 

- закупуване/придобиване/отчуждаване на застроен 

недвижим имот и съпътстващи разходи/ “ 

има несъответствие с т.14.3 -т. II - стр.44-45 по отношение 

на допустимите разходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В т. 10 на стр. 10 от текста: 

„По правило, собственото участие на бенефициента 

(кандидатстващата община/водещата община и/или 

нейните партньори) е задължително, когато проектът 

генерира приходи. За целта кандидатът по процедурата 

декларира, че неговият проект генерира, съответно не 

генерира, приходи. “ не става ясно какво произтича? 

 

5. На стр. 18 текстът: 

„Общините следва да имат предвид, че по процедурата 

отношение на цитираните текстове. Разходите за 

закупуване/придобиване/отчуждаване на земя не 

са включени в таблиците № 1 и № 2, но са 

допустими за финансиране. Съгласно насоките за 

кандидатстване, разходи за закупуването на 

незастроена и застроена земя следва да са до 10 

на сто от общите допустими разходи за 

съответния проект. За допустим разход във 

връзка с придобиването на незастроена земя 

и/или на недвижим имот заедно с прилежащите 

към него сгради се считат и таксите, съпътстващи 

придобиването на земята и/или на недвижимия 

имот заедно с прилежащите към него сгради, 

като нотариални такси и други, разходите за 

експертна оценка и юридическите консултации, 

при спазване на посоченото ограничение. 

 

По т. 4 - По правило, собственото участие на 

бенефициента е задължително, когато проектът 

генерира приходи. Изисквания по отношение на 

проектите, генериращи приходи се съдържат в 

насоките за кандидатстване и в действащата 

нормативна уредба. За декларирани неверни 

данни се носи наказателна отговорност.  

 

По т. 5 – Не считаме, че е налице противоречие 

между двата текста. В текста на стр. 63 се 
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няма да се финансират проекти, в рамките на които е 

предвидено експлоатацията на една или всички 

инсталации да се извърши от общинско предприятие по 

смисъла на Закона за общинската собственост, ако в 

тази/тези инсталации се третират битови отпадъци на 

повече от една община. Няма да се финансират и проекти, 

при които самостоятелно изграждането/изграждането и 

експлоатацията на инсталация се извършват от общинско 

предприятие. " 

не противоречи ли на записаното в последния абзац на 

стр.6З, а именно: „Към момента на въвеждане на обектите 

в експлоатация и преди края на „физическото изпълнение 

на дейностите по проекта“ кандидатите трябва да са 

възложили по приложимия ред експлоатацията на обектите 

според избрана от общината/общините форма за 

последваща експлоатация на финансираните по 

процедурата инсталации (чрез общинско 

дружество/предприятие или оператор, избран по реда на 

ЗОП). “ 

 

6. На стр. 18 е записано: 

,,Ж) всички общини от съответното РСУО -независимо 

дали са определени за водеща община или партньор, се 

ангажират да не се присъединяват към друго регионално 

сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко 

за срок от 5 години след окончателното плащане на 

средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по 

обобщават всички възможни хипотези на 

възлагане на експлоатацията на инсталациите, 

които трябва да бъдат съобразени с предвиденото 

в насоките за кандидатстване. Насоките за 

кандидатстване допускат възможност 

експлоатацията на инсталациите да се извършва 

от общинско предприятие, но само тогава, когато 

в съответната инсталация се третират отпадъците 

само на една община.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 6 – Въпросите не са ясни и не можем да 

вземем отношение по тях. 
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настоящата процедура. Поетият ангажимент се обективира 

с Решение на Общинския съвет на всяка от общините от 

съответното РСУО, приложение към споразумението “ 

Как стои въпроса със зелените отпадъци на общините 

Правец и Етрополе? Ще имат ли собствени инсталации за 

компостиране? Кандидатстването е задължително 

съвместно! 

 

7. На стр.19 от текста: 

„ Собствеността на съответната изградена инфраструктура 

(инсталации за компостиране и инсталации за 

предварително третиране) трябва да бъде общинска: 

съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се 

третират в изградената инфраструктура; " - не става ясно 

как ще участват в съфинансирането! 

 

8. На стр.19 от текста: 

„Предвидената за изграждане съпътстваща 

инфраструктура за съответната компостираща 

инсталация/инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци се възлага от общината, в чиито 

административни граници се намират същите." 

не става ясно как се финансира изграждането и 

поддръжката? Експлоатацията е обща! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 7 – Насоките за кандидатстване не 

поставят изискване относно начина на 

разпределяне на финансовите ангажименти 

между общините. Общините следва да сключат 

споразумение за партньорство, в което следва да 

уредят и този въпрос. 

 

 

По т. 8 – Приема се частично. По отношение на 

изискването общините да бъдат съ-възложители 

по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, в насоките са 

нанесени редакции. Предвидено е, че при 

определянето на възложители на обществени 

поръчки по проекта, общините са длъжни да 

предвидят, че експлоатацията на всяка от 

изградените в изпълнение на проекта инсталации 

за предварително третиране и за компостиране 

задължително се възлага съвместно от всички 

общини – съсобственици на дадената инсталация, 
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9. На стр.27 да се разясни понятието „първоначални 

допустими разходи “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

чиито отпадъци се третират в нея. Всички 

останали обществени поръчки по проекта могат 

да бъдат възлагани самостоятелно от една от 

общините или съвместно, по реда на чл. 8, ал. 1 

от ЗОП. Направените корекции не отменят 

задължението на общините да придобият в 

съсобственост изградените по процедурата 

инсталации.  

По отношение конкретно на съпътстваща 

инфраструктура, в насоките за кандидатстване е 

посочено, че предвидената за изграждане 

съпътстваща инфраструктура за съответната 

компостираща инсталация/инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци се 

възлага от общината, в чиито административни 

граници се намират същите.  

 

По т. 9 – Първоначалните допустими разходи са 

разходите, които бенефициентът планира да 

извърши по проекта, преди да получи 

финансиране от Управляващия орган на ОПОС 

2014-2020 г. Бенефициентът ще получи оборотни 

средства след одобряване на авансово плащане 

(до 10 %) по административния договор за БФП 

и тези средства ще бъдат верифицирани и 

възстановени чрез подаване на междинни 

искания за плащане.  
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10. На стр.28 понятието „учредени ограничени вещни 

права“ не е еквивалентно на собственост! 

 

 

 

11. На стр.29 е записано „посочва се стойността с ДДС 

(ако е приложимо)“ - в кои случаи е неприложимо? 

 

12. На стр.30 понятието „Био отпадъци“ какво 

означава- Биоразградими или био отпадъци? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. На стр.42 текстът „Закупуването на съдове за 

смесено събрани битови или друг вид отпадък, както и на 

техника за транспортиране на смесено събрани битови или 

друг вид отпадък, е недопустимо за финансиране по 

настоящата процедура." е в противоречие с 13.1, т.9. 

 

 

 

 

По т. 10 – Напълно подкрепяме изразеното 

становище. Действително ограничените вещни 

прана не са понятие, идентично с понятието 

„право на собственост“.  

 

По т. 11 – Дейността може да не включва ДДС, 

както например разходите за заплати. 

 

По т. 12 - По смисъла на т. 2 от § 1 на 

Допълнителните разпоредби на ЗУО „био 

отпадъци“ са биоразградими отпадъци от 

парковете и градините, хранителни и кухненски 

отпадъци от домакинствата, ресторантите, 

заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти, както и подобни отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост“. 

 

По т. 13 – Не намираме, че има противоречие 

между текстовете. Недопустимо е финансирането 

на съдове за смесено събрани битови отпадъци, а 

допустимата дейност, съответно допустими 

разходи, са за закупуване на съдове и техника за 

разделно събиране на зелени и биоразградими 

битови отпадъци. 
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14. На стр. 44 текстът „Закупуване/придобиване 

/отчуждаване на земя и съпътстващи разходи; 

Закупуване/придобиване/отчуждаване на застроен 

недвижим имот и съпътстващи разходи“ не съответства 

със стр. 9. 

По т. 14 – Не е налице противоречие между 

двата текста. На стр. 9 е уточнено, че в 

стойностите по таблици № 1 и 2 не са включени 

цитираните разходи. Това не значи, че тези 

разходи не са допустими за финансиране, което е 

указано на стр. 44.  

16. Инж. Методи 

Чимев, кмет на 

Община Дупница 

19.10.2016 г. 

12.15 

 

Във връзка с Ваше писмо, относно откриване на 

производство по издаване на индивидуален 

административен акт-насоки за кандидатстване по 

процедура “Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци” по 

приоритетна ос 2”Отпадъци” на ОП”Околна среда 2014-

2020”, предлагаме на вашето внимание следните 

коментари и предложения за промени: 

1. В т. 9 и т. 13 от Насоките за кандидатстване са 

посочени условия за финансиране на дейностите по 

проектните предложения, като: 

• в Таблици 1 и 2 са посочени максимални стойности 

на допустимите разходи съответно за 1 бр. инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци по групи капацитети и за 

1 бр. инсталация за предварително третиране, вкл. всички 

съоръжения за постигане на целите по предварителното 

третиране на смесено събрани битови отпадъци по групи 

капацитети. В текстовете под таблиците са пояснени 

дейностите, за които се отнасят максималните стойности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 1 – приема се частично. В текста на 

насоките са направени редакции с указания какви 

точно са другите дейности, обвързано с 

указанията за изготвяне на бюджета по 

Приложение № 5 към насоките за 

кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“.    
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на допустимите разходи. Дейностите включват 

подготовката на проекта по смисъла на т. 13.1, дейност 1. 

от насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“ - изготвяне на предварително 

(прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; 

идейно/работно проектиране на инсталация/инсталации за 

компостиране; идейно/работно проектиране на 

съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с 

провеждане на процедури с цел издаване на 

административни актове по законодателството за околна 

среда и др.“. 

• в т. 9 са посочени допустими разходи, които не са 

включени в посочените в таблици № 1 и 2 максимални 

стойности, включващи подготовка на документации за 

възлагане на обществени поръчки, АРП и др. 

Предложение: С цел избягване на неправилно 

интерпретиране на условията за финансиране, предлагаме 

в текстовете за подготовка на проектите (т. 13.1., т. 1.и 2) 

да се заличи текста „и др.“ в последното изречение. 

Аргументите ни са свързани с това, че допустимите 

разходи, които не са включени в максималните стойности 

от Таблици 1 и 2, съдържат дейности, които могат да се 

приемат като част от подготовката на проекта (напр. 

финансови анализи и АРП, експертни анализи и др.) 

 

2. т. 12 „Допустими партньори“ от Насоките за 

кандидатстване предвижда водещата община и общините-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 2 и 3 – приема се частично. По отношение 

на въпроса, поставен във връзка с изискването 
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партньори от съответното РСУО по таблица № 3 следва да 

договарят съвместно стратегията за възлагане на 

обществени поръчки по проекта, да определят как ще 

бъдат подготвяни и възлагани обществените поръчки по 

проекта и са длъжни да предвидят, че всички общини, 

чиито отпадък ще бъде третиран в съответната инсталация, 

ще възлагат съвместно обществените поръчки като съ-

възложители по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП 

Предложение: Предлагаме да отпадне задължителното 

условие общините да бъдат съ-възложители по смисъла на 

чл. 8, ал. 1 от ЗОП, като се предостави свобода на 

общините от РСУО да изберат начина на възлагане и да 

изберат възложител на обществените поръчки по проекта 

по тяхна преценка и усмотрение. Предложението е 

мотивирано от факта, че задължителното съ-възлагане 

неминуемо ще усложни и удължи процесът на възлагане. В 

допълнение, не всички обществени поръчки изискват съ-

възлагане, съобразно техният обхват и значение за 

изпълнението на проекта. Така например, отделни 

дейности по подготовката и изпълнението могат да се 

възложат от един възложител, а за други дейности 

общините - партньори могат да решат да приложат чл. 8, 

ал. 1 от ЗОП и да бъдат съ- възложители (напр. СМР и 

доставка на оборудване). Не на последно място, възможно 

е общините - кандидати и партньори, вече да са възложили 

част от подготвителните дейности по проекта, преди да е 

известно условието за съ-възлагане на обществените 

общините да бъдат съ-възложители по смисъла 

на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, в насоките за 

кандидатстване са направени редакции. 

Предвидено е, че при определянето на 

възложители на обществени поръчки по проекта, 

общините са длъжни да предвидят, че 

експлоатацията на всяка от изградените в 

изпълнение на проекта инсталации за 

предварително третиране и за компостиране 

задължително се възлага съвместно от всички 

общини – съсобственици на дадената инсталация, 

чиито отпадъци се третират в нея. Всички 

останали обществени поръчки по проекта могат 

да бъдат възлагани самостоятелно от една от 

общините или съвместно, по реда на чл. 8, ал. 1 

от ЗОП. Направените корекции не отменят 

задължението на общините да придобият в 

съсобственост изградените по процедурата 

инсталации.  
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поръчки и това условие да доведе до невъзможност за 

верифициране на добросъвестно възложени разходи за 

подготовка. 

3. В т. 12 „Допустими партньори“ е заложено 

изискване изградената по проекта инфраструктура да бъде 

общинска собственост, като се определят дяловете на 

съсобственост на всяка една от общините. В допълнение се 

предвижда съпътстващата инфраструктура да се възлага от 

общината, в чиито административни граници се намира, 

както и възможността да бъде собственост единствено на 

тази община. 

Обръщаме внимание, че така поставеното условие 

означава обществените поръчки за изграждане на 

основната и съпътстващата инфраструктура да се разделят, 

което не е удачно от гледна точка на ефективност на 

възлагането. Предложението за предотвратяване на 

рисковете от некоординираност между двете обществени 

поръчки е обвързано с предложението по-горе - да отпадне 

задължителното изискване за съвъзлагане на всички 

обществени поръчки по проекта. 

4. В т. 12 „Допустими партньори“, стр. 20, са заложени 

текстове за случаите, при които при които съответното 

РСУО от таблица № 4 е взело решение да кандидатства с 

повече от едно проектно предложение по настоящата 

процедура, като се предвижда за изпълнението на всеки от 

проектите да се сключва отделно споразумение за 

партньорство в писмен вид, което съобразява 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 4 – Не се приема предложението. 

Изискването, заложено в насоките за 

кандидатстване, е принципно и е наложително 

предвид насочеността на инвестицията за 

постигане на целите по управление на битовите 

отпадъци на ниво регион.  

Вземането на решение за кандидатстване с 
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допълнителни условия и изисквания, свързани с 

претоварната станция и инсталациите за предварително 

третиране и компостиране на площадката на претоварната 

станция. Предвижда се и отделно споразумение за 

общините, за които не е предвидено изграждане на 

претоварна станция по Таблица №4. 

Обръщаме внимание, че хипотетично е възможно част от 

общините от съответното РСУО от Таблица №4 да не 

подадат проектно предложение, т.е. да не е удовлетворено 

условието от текста РСУО да е взело решение да 

кандидатства с повече от едно проектно предложение. 

Това обаче не бива да възпрепятства останалите общини от 

РСУО да подадат проектно предложение за изграждане на 

предвидената в Таблица №4 инфраструктура. 

Пример за такъв случай е РСУО Дупница - възможно е 

общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня да 

кандидатстват с проектно предложение (без право на 

претоварна станция), а общините Кюстендил, Невестино и 

Трекляно да не подадат проектно предложение. В този 

случай не е приемливо проектното предложение на 

общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня да бъде 

отхвърлено поради факта, че не удовлетворява изискването 

за подаване на две проектни предложения от РСУО - 

Дупница. На практика се получава обвързване на две 

независими проектни предложения едно от друго, като в 

случай на неподаване на едното от двете предложения са 

ощетени и кандидатите по другото проектно предложение. 

повече от едно проектно предложение от 

общините от регионите по таблица № 4 е пряко 

свързано с анализа на необходимата 

допълнителна инфраструктура на ниво регион за 

управление на отпадъците.  
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Предложение: Да отпадне изискването РСУО от таблица 

№ 4 да е взело решение да кандидатства с повече от едно 

проектно предложение по настоящата процедура» като се 

предвижда за изпълнението на всеки от проектите да се 

сключва отделно споразумение за партньорство в писмен 

вид. Посоченото условие за групиране на общините да се 

предвиди като възможност за подаване на повече от едно 

проектно предложение, а не като задължително условие за 

финансиране. 

5. В т. 13.4. от Насоките за кандидатстване е описана 

дейността по организация и управление на проекта, като е 

предвидена възможност за включване на външни експерти 

за управлението на проекта. ПМС № 189 на МС от 

28.07.2016 г., чл. 10 определя като допустими разходи за 

екипи, отговорни за управление и/или изпълнение на 

проектите, като в т. 2 и 3 от чл. 10, ал. 1 е предвидена 

възможността управлението да се осъществява от външни 

за бенефициента лица, избрани в съответствие с 

националното законодателство (в случая — Закона за 

обществените поръчки). В т. 14.2. от Насоките за 

кандидатстване са описани условията за допустимост на 

разходите за екипи, отговорни за управление и/или 

изпълнение на проекта, където се посочват и условията от 

ПМС № 189 на МС от 28.07.2016 г., както и възможността 

за сключване на договор съгласно чл. 49, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ, и по- конкретно възлагане на изпълнението по 

реда на Закона за обществени поръчки. Тези текстове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 5 - Не се приема, тъй като не е необходимо 

да се преработят насоките за кандидатстване. 

Разходите за външни експерти са допустими 

съгласно ПМС 189/2016 г. и същите следва да 

бъдат отразени в т. 33 от Приложение № 1 към 

насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“.  
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предполагат възможността за включване на външни лица 

(физически или юридически) в организацията и 

управлението на проекта, чиито услуги следва да се 

възложат по реда на ЗОП по ред, определен съобразно 

тяхната стойност. 

Същевременно, в образеца на бюджет и указанията за 

изготвяне на бюджета (Приложения 1 и 5) разходите за 

организация и управление са изброени изчерпателно в т. 33 

(33.1.- 33.5.), без в тях да фигурират разходи за външни 

изпълнители, избрани по реда на ЗОП. 

Предложение: Препоръчително е в допустимите разходи 

да се включат разходи за външни изпълнители, избрани по 

реда на ЗОП, като под-категория в т. 33 от бюджета (т. IX 

Непреки разходи), или като под-категория в т. IV Разходи 

за услуги). 

 

6. В т. 14.5. „Указания за изготвяне на бюджета“ от 

Насоките за кандидатстване е предвидено дейностите 

(поотделно и общо), включени в проектното предложение, 

да бъдат остойностени въз основа на анализ, който се 

представя при подаване на проектното предложение. 

Предложение: Предложението ни е това изискване да 

отпадне, тъй като кандидатът има ангажимент за спазване 

на всички ограничения на ПМС № 189 на МС от 

28.07.2016 г. и на Насоките за кандидатстване, които 

определят достатьчно стриктни бюджетни ограничения (в 

Таблици 1 и 2, както и процентни ограничения за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По т. 6 - Предложението не се приема. 

Предвиден е критерий за избор на проекти, 

съгласно който се оценява дали дейностите 

следва да са остойностени въз основа на анализ. 

Методологията и критериите за избор на 

проекти, включени в проекта на насоки за 

кандидатстване, са одобрени от Комитета за 

наблюдение на програмата. Считаме, че този 

критерий има добавена стойност, тъй като 

поставените ограничения в стойностите на 

инсталациите са по групи капацитети, но те не 
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отделните дейности). Очаква се дейностите и разходите по 

проектите да бъдат еднотипни, като голяма част от тях са 

свързани със задължителни документи към момента на 

подаване на проектното предложение, поради което 

изготвянето на допълнителни анализи е ненужно условие, 

носещо допълнителна административна тежест на 

бенефициентите. В случай, че това условие остане в 

окончателните Насоки за кандидатстване, препоръчително 

е да се дадат насоки за съдържанието на анализа - (напр. 

събиране на оферти, подробни бюджети със съответните 

бюджетни пера и т.н.). Обръщаме внимание, че за част от 

дейностите (СМР) не е възможно към момента на подаване 

на проектно предложение да се представят подробни 

бюджетни разбивки, поради липсата на подробни 

количествено-стойностни сметки за СМР, ако все още не 

са изготвени технически/работни проекти за предвидената 

инфраструктура. 

 

По отношение на отправеното предложение към общините 

от РСУО Дупница да бъдат изключени, като бенефициент 

по процедура "Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци", 

заявяваме своето несъгласие, позовавайки се на следните 

обстоятелства: 

- заседанието на Върховен административен съд по 

производството по съдебното обжалване на Решение по 

съобразяват конкретните намерения на всеки от 

кандидатите и особености на региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобразено с изразеното несъгласие на една от 

общините от РСУО Дупница, която е част от 

допустимия кандидат по процедурата (всички 

общини от РСУО Дупница заедно), общините от 

РСУО Дупница няма да бъдат изключени като 

допустим бенефициент по процедурата. 
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ОВОС № 01-01-/2015 е пренасрочено за 12.12.2016 г.; 

- РСУО Дупница до голяма степен има готовност за 

кандидатстване, вземайки в предвид факта, че през 

изминалия програмен период е било потенциален кандидат 

по ОПОС и е възложила и разполага с голяма част от 

информацията необходима за конкретната процедура. 

При необходимост от допълнителна информация, оставаме 

на разположение, като разчитаме на едно ползотворно 

съвместно сътрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Инж. Хасан Азис, 

кмет на Община 

Кърджали 

19.10.2016 г. 

13.10 часа 

 

На 10.06.2016 г. в град Хасково, се проведе среща между 

общините, участващи в РСУО - Кърджали и експерти от 

МОСВ на тема: Подготовката на проектни предложения за 

кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 на „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.  

По време на срещата се обсъди и възможността да се 

използват отредените за изграждане, но неизградени 

Претоварни станции, представляващи подобекти от Лот 1: 

„Регионален център за управление на отпадъците – 

Кърджали  и седем претоварни станции“ по ИСПА, Мярка 

2003/BG/16/P/PE/019 „Регионален център за управление на 

отпадъците – гр. Кърджали“. Темата за Финансовия 

меморандум по ИСПА Мярка 2003/BG/16/P/PE/019 

„Регионален център за управление на отпадъците – гр. 

Кърджали“ продължи на последващите срещи, 

Съобразено с изразените несъгласия на  общини 

от РСУО Кърджали, която е част от допустимия 

кандидат по процедурата (всички общини от 

РСУО Кърджали заедно), общините от РСУО 

Кърджали няма да бъдат изключени като 

допустим бенефициент по процедурата. 

Поддържаме мнението си, че предвид 

неприключилите консултации по изясняване на 

обстоятелствата, специфични за регион 

Кърджали, не намираме за основателно и 

обосновано да променяме условия и изисквания 

по процедурата. Също така считаме, че въпросът 

с ползването на имотите на претоварните 

станции, включително и обсъжданото от Вас като 

възможност закупуване на други имоти, следва 

да бъде решен след затварянето на Финансовия 

меморандум по  ИСПА Мярка 2003/BG/16/ 

P/PE/019 – „Регионален център за управление на 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 
Справка за получените предложения и възражения 

на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и 

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

степента им на отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на подателя 

Име/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 
 

74 | 88 

 

  

организирани именно от МОСВ, при което само ни 

информирахте, че меморандума не е затворен от 

Европейската комисия.  Този факт се тълкува от 

експертите в МОСВ, че не е допустимо да се изгражда и 

надгражда на територията на РЦУО- Кърджали и на 

определените за претоварни станции площадки, тъй като 

са реализирани със  средства от Европейския съюз. 

На една от индивидуалните срещи в МОСВ ни бе даден 

пример с община Севлиево, която също като нас е била 

обект на Проект на МОСВ и е трябвало да изгради 

Претоварна станция, която също не е изпълнена, при което 

е направено запитване до Европейската комисия, която е 

отказала категорично да се използва площадката. Въпреки 

всичко УО на ОПОС изготвя пилотен проект за 

компостираща инсталация именно на тази площадка.  

Следва да подчертаем, че не сме информирани за 

запитване от страна на УО на ОПОС до Европейската 

комисия конкретно за нашият случай.  

Следва да напомним, че през м. януари 2009г. 

Министерство на околната среда и водите сключи договор 

за строителство на Регионалния център за управление на 

отпадъците, Кърджали /РЦУО/. Общата площ на РЦУО, 

която включва и старото депо, е 402,683 дка. На 

площадката на РЦУО  се депонират отпадъците на осемте 

общини: Кърджали, Крумовград, Момчилград, Кирково, 

Джебел, Ардино, Черноочене и Ивайловград, които са 

включени в проект по ИСПА Мярка 2003/BG/16/P/PE/019 

отпадъците–гр. Кърджали“ от Европейската 

комисия. 

Обръщаме още веднъж внимание, че условията и 

изискванията, включени в насоките за 

кандидатстване и всичките приложения, са 

принципни и трябва да бъдат изпълнявани от 

всички бенефициенти, след тяхното 

утвърждаване. Особеностите на отделните 

региони не могат да се ползват като основание за 

несъобразяването им или за допускане на 

изключения за неизпълнението на условия и 

изисквания на насоките за кандидатстване. 

Намираме за наложително да уточним, че 

изложеното в писмото по отношение на 

предприети действия от УО на ОПОС по проект 

в регион Севлиево е невярно интерпретирано и 

не отговаря на действително изложеното на 

проведената в МОСВ среща на 21.06.2016 г. с 

общините от РСУО Кърджали. За РСУО 

Севлиево не е предвиждана и не е изграждана 

претоварна станция, а проведените допълнително 

проучвания са единствено и само по отношение 

на възможностите за ползване на площадката, 

определена за регионално депо, за изграждане на 

други съоръжения. 
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“Регионален център за управление на отпадъците, 

Кърджали». Мярката се изпълняваше едновременно в два 

лота “Регионален център за управление на отпадъците и 

седем претоварни станции” - Лот 1 и “Закриване на стари 

сметища за битови отпадъци” - Лот 2. и двата договора 

бяха с краен срок за изпълнение 31.12.2010 год.  

Първоначалните предвиждания на договора по Лот 1 бяха 

да се изградят сортиращата и компостиращата инсталация 

и претоварни станции в седем от общините - 

бенефициенти, всяка от които съдържа площадка и 

инсталация за претоварване, обслужваща сграда, вътрешна 

инфраструктура, ограда и довеждаща инфраструктура. 

Вследствие на оптимизация на проекта в търсене на 

икономическа ефективност, беше премахната сортиращата 

и компостиращата инсталация и претоварните станции 

бяха сведени до 4. Предложението за оптимизация на 

проекта беше одобрено от ЕК в края на 2011 година.   

Поради голямото забавяне и в последствие прекратяване 

на строителните дейности на обекта, осемте общини, 

включени в проекта по ИСПА Мярка № 2003 BG 16 P PE 

019 “Регионален център за управление на отпадъците, 

Кърджали” в периода от 01.01.2010г. до 10.08.2016г., 

трупаха свежо генерираните отпадъци на временна 

площадка в землището на с. Вишеград. Това компромисно 

решение за съхраняване на постъпващите отпадъци на 

временна площадка беше прието поради липса на други 

алтернативи, до завършване на строителството на РЦУО и 
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пускането му в експлоатация. 

След преместването на отпадъците от временната 

площадка в първа клетка, тя ще се запълни и трябва да се 

предвидят средства за изграждане на втора клетка.  

За намаляване на обема на отпадъка, постъпващи на депо и 

удължаване срока на експлоатация, както и за изпълнение 

на целите за поетапно намаляване на обема на 

депонирания отпадък, заложени в Закона за управление на 

отпадъците в РЦУО Кърджали, е неотложно  да се  изгради  

сортираща и компостираща  инсталация. 

Същото така следва да припомним, че в началото на 2016 

г. РЦУО-Кърджали бе проверявано от Европейската 

комисия и е отчетена липсата на компостираща и 

сортираща инсталация. За съжаление не сме уведомени 

официално за резултатите от извършената проверка.  

Особено важно е да се отчете факта, че без сортиращата и 

компостиращата инсталация в дългосрочен аспект ще 

увеличи многократно разходите за управление на 

отпадъците в нашите общини. От една страна ежегодно се 

увеличават отчисленията по чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците за обезвреждане на отпадъците чрез 

депониране в регионални депа. От друга страна без 

предварително третиране на отпадъците ще се намали 

половина срока за експлоатация на изградената клетка – от 

5 на 2 - 2,5 години.  

На практика веднага след въвеждане в експлоатация на I-ва 

клетка би следвало да започне проектиране и възлагане на 
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строителството и надзора за изграждане на II-ра клетка, но 

за сметка на държавния бюджет.  Това ще доведе до 

отлагане във времето на построяването на  ІІ-ра клетка и 

ще постави отново общините в РСУО – Кърджали в 

положение да  складират отпадъците на временна 

площадка. 

Община Кърджали категорично не може да приеме Вашето 

предложение общините в РСУО-Кърджали да бъдат 

изключени от списъка на допустимите кандидати, с 

основание само и единствено, че към момента на 

обявяване на процедурата не са приключили 

консултациите по изясняване на обстоятелствата, 

специфични за регион Кърджали.  

Отправено предложение за последващи консултации по 

отношение на възможностите за финансиране на общините 

от РСУО–Кърджали чрез отделна процедура по ОПОС 

през 2017 г. не ни гарантира,  че съществуващите към 

момента неизяснени въпроси  по отношение на 

претоварните станции ще получат отговор и е възможно 

отлагане на тяхното решение далеч във времето. 

Също така искам да заявя, че ние разполагаме с достатъчно 

административен капацитет да подготвим и внесем 

проектно предложение, съгласно насоките и в указаните 

срокове. 

18. Любомир 

Христов, кмет на 

Община Шумен 

19.10.2016 г. 

13.59 часа 
Във връзка с получено писмо с Ваш изх. № 08-00-

1584/10.10.2016 г., представяме своите писмени 

предложения към проект на насоки за кандидатстване по 
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процедура „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци“ по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г., 

именно: 

 

Предложение №1: На стр. 8 от Насоките за кандидатстване 

е заложен следният текст: „ Максималните стойности на 

допустимите разходи за всяка група инсталации са 

определени при (1) съобразяване на възможна комбинация 

от максимален за групата капацитет, (2) вид с най-много 

компоненти и (3) най-голяма сложност на инсталация за 

компостиране 

В текста на насоките никъде не е посочено по какъв начин 

оказват влияние върху определяне на максималната 

стойност на допустимите разходи трите критерия, 

посочени по-горе. 

В същото време на стр. 31 дефинирате: 

„Допустими за финансиране са само следните видове 

инсталации за компостиране: 

- система за компостиране в редове без аерация, или 

- системи за компостиране в открити или покрити 

редове с улеи и принудителна аерация, или 

- системи за компостиране в открити клетки с или без 

навес “ 

При подготовка на проектното си предложение, всеки 

кандидат трябва да определи стойност на разходите, за 

 

 

 

 

 

 

По предложения № 1 и № 2 – Стойностите по 

таблици № 1 и № 2 от насоките за 

кандидатстване включват разходи за посочените 

дейности от една страна, а от друга страна с  

естеството и сложността на инсталациите и 

информация за стойности на изградени 

инсталации. 

При подаване на проектното предложение всеки 

кандидат трябва да представи анализ, в който да 

опише по какъв начин е остойностил дейностите 

(поотделно и общо), включени в проектното 

предложение. В насоките за кандидатстване не са 

включени допълнителни изисквания по 

отношение на този анализ. На този етап не 

намираме за обосновано бенефициентите да 

бъдат ограничавани чрез задължаването да 

ползват определен формат при подготовката на 

анализа. В анализът/анализите обаче следва да се 

опише по какъв начин е извършено 

остойностяването, какви проучвания са 

извършени, какви данни са ползвани и друго, 
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които кандидатства за 1 бр. инсталация за компостиране на 

зелени и/или биоразградими битови отпадъци по групи 

капацитети за: подготовка, СМР, доставка на 

необходимото оборудване и техника и т. н. В същото 

време, съгласно стр. 73 от Насоките, всеки кандидат трябва 

да представи анализ относно остойностяването на 

дейностите, включени в проектното предложение, но от 

така заложените изисквания не става ясно по какъв начин 

УО ще направи оценка дали кандидатът коректно е 

определил размера на допустимите разходи за 1 бр. 

компостираща инсталация. 

По-конкретно и в обобщение на гореописаното, в насоките 

следва да се посочи на каква база ще бъде направена 

съпоставка между брой компоненти и степен на сложност 

на инсталацията, от една страна, и заложените за 

финансиране разходи за нея съобразно капацитета й, от 

друга. 

 

Предложение №2: На стр. 9 от Насоките за кандидатстване 

е заложено: 

„Всяка отделна група в таблица № 2 включва инсталациите 

за предварително третиране с капацитети в граници между 

посочените най-малък и най-голям капацитет (или до 

посочен капацитет). Максималните стойности на 

допустимите разходи за всяка група са определени при 

съобразяване на възможна комбинация от максимален за 

групата капацитет, вид с най-много компоненти и най-

което е подходящо за обосноваване на 

представения анализ/анализи. 
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голяма сложност на инсталация за предварително 

третиране, която да изпълни изискванията по настоящата 

процедура. “ 

При подготовка на проектното си предложение кандидатът 

трябва да се съобрази с изискванията на стр. 32, 41 и 42 от 

Насоките за кандидатстване и Ръководството за 

предварително третиране преди депониране на отпадъци в 

България. 

Никъде в Насоките обаче не е посочено по какъв начин УО 

по време на оценка на проекта ще определи как 

сложността на избраната инсталация за предварително 

третиране и броя на компонентите, които тя съдържа, 

кореспондират на заложената от кандидата стойност на 

разходите за 1 бр. инсталация за предварително третиране, 

попадаща в някой от интервалите на табл. 2, стр. 9 от 

Насоките за кандидатстване в зависимост от капацитета й. 

При подаване на проектното предложение кандидатът 

трябва да представи анализ относно остойностяването на 

дейностите, включени в проектното предложение, но от 

така заложените изисквания не става ясно по какъв начин 

УО ще направи оценка дали кандидатът коректно е 

определил размера на допустимите разходи за 1 бр. 

инсталация за предварително третиране. 

 

Предложение № 3: На стр. 10 от Насоките за 

кандидатстване е записано, че минималният размер на 

собственото участие се определя с АРП и приложимия за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предложение № 3 – Приема се текстът „и 

приложимия за проекта режим на държавни 

помощи“ да отпадне, от гледна точка на 
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проекта режим на държавни помощи. 

Второто условие при определяне процента на 

съфинансиране, съгласно Насоките, е от гледна точка на 

приложимост на правилата за държавни помощи, тъй като 

трябва да бъдат обследвани както етапът на подготовка и 

изграждане на инсталациите за предварително третиране и 

компостиране, така и етапът на тяхната експлоатация, 

защото изграждането на инсталациите няма самостоятелно 

значение, ако и докато същите не започнат да бъдат 

експлоатирани. 

Приложимостта на режима трябва да бъде разгледана във 

връзка с лицето, което ще оперира инсталацията, тъй като 

то ще получи компенсация за предоставяната услуга, която 

включва освен възнаграждение за извършваната дейност, 

също така и остойностеното право на ползване на 

инсталацията. 

Съгласно стр. 54 от Насоките, кандидатстващите общини 

трябва да поемат задължението за възлагане на услуга от 

общ икономически интерес и съответното предоставяне на 

компенсация за услугата. Това условие ще бъде заложено в 

споразумението за партньорство между общините от 

съответното РСУО, съгласно изискванията на б. Д) от стр. 

18 на Насоките, но неговото прилагане ще бъде изпълнено 

след въвеждане в експлоатация на инсталациите. 

При подготовката и изпълнението на проекта, а също и при 

възлагане експлоатацията на инсталациите, кандидатът ще 

спазва приложимия режим на държавни помощи във 

обстоятелството, че приложим е режима на 

услугите от общ икономически интерес.  
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връзка с предоставяне на компенсация за извършване на 

УОИИ, но считаме за невъзможно на етап кандидатстване, 

минималния размер на съфинансирането, което ще се 

поеме от бенефициента, да бъде определено и на база 

приложимия режим на държавни помощи, тъй като избора 

на оператор ще бъде осъществен след повече от 3 г. 

На стр. 61 от Насоките за кандидатстване УО е заложил, 

че: „В случай че Управляващият орган, проверяващ или 

одитиращ орган установи нарушения и неправомерно 

отпускане на държавни помощи от страна на 

бенефициентите, Управляващият орган има правото да 

изиска от бенефициентите да възстановят всички 

изплатени суми, ведно със законоустановената лихва. “ В 

тази връзка следва да се счита, че условието минималният 

размер на собственото участие да се определя не само 

съгласно изготвен АРП, но и предвид приложимия за 

проекта режим на държавни помощи, е излишно и трябва 

да отпадне. 

 

Предложение №4: В текста на Насоките никъде не е 

еднозначно написано, че всяка една инсталация за 

компостиране, за която се кандидатства, трябва да бъде 

съпътствана от самостоятелно прединвестиционно 

проучване. 

От една страна на стр. 38 е заложено, че: „ПИП следва да 

бъдат изготвени за всяка отделна инсталация и 

съпътстващата инфраструктура, включени в проектното 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предложение № 4 - В насоките за 

кандидатстване е указано, че предварителните 

(прединвестиционни) проучвания (ПИП) трябва 

да бъдат изготвени с минимално съдържание 

съгласно глава втора на Наредба № 4 от 21 май 

2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, както и да бъде 

съобразена приложимата нормативна уредба за 
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предложение, с минимално съдържание съгласно глава 

втора на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. “ 

А от друга: „ Във всеки ПИП на всяка от видовете 

инсталации (за компостиране или за предварително 

третиране), включени в проектното предложение, трябва 

да се съдържа обосновка за определянето на капацитета на 

инсталацията за компостиране или на инсталацията за 

предварително третиране.“ 

В тази връзка моля за еднозначно разписване на 

изискването отделен ПИП да бъде изготвен за всяка 

компостираща инсталация, включена в проектното 

предложение. 

 

Предложение № 5: Смятаме, че срокът от 10 месеца за 

подготовка на документите за кандидатстване е 

изключително недостатъчен предвид процедурите, които 

трябва да протекат с цел осигуряване на готовност за 

кандидатстване /промяна предназначението на земята, 

процедури по ЗОП за предпроектни проучвания и др., 

отделни предпроектни проучвания за изграждането на 

всяка инсталация/, поради което молим да бъде удължен 

минимум на 12 месеца. 

 

 

 

 

проектиране и указанията в насоките за 

кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“. Право на кандидата е да 

прецени, при спазване на нормативната уредба, 

как и с какъв обхват да възложи ПИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предложение № 5 - не се приема. Практиката 

по други процедури, по които бенефициенти са 

общини, показва, че и при значително по-дълги 

срокове (например 12 месеца) подготовката на 

проектните предложения започва в последните 

няколко месеца. Следва да се отчете, че 

значителната част от изисканите документи по 

процедурата са такива, за които общините имат 

задължение да ги изготвят по нормативна уредба, 

като за някои от тези документи има и 

регламентирани срокове, които отдавна са 

изтекли. Също така всички потенциални 

бенефициенти по тази процедура бяха 
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Предложение № 6: Необходимо е в Насоките да се 

разпише на каква база /население, количество отпадъци, 

др./ ще се определи съсобствеността на инсталациите 

между общините. 

 

 

Предложение № 7: Необходимо е да се изясни в Насоките 

собствеността на инфраструктурата - посочва се както 

собственост на общината, на чиято територия са 

разположени инсталациите, така и съсобственост между 

общините. 

 

 

 

информирани във възможния най-ранен етап за 

нейното планирано откриване (още през м. май 

2016 г. чрез Националното сдружение на 

общините), а през м. юни и м. юли 2016 г. бяха 

проведени поредица от срещи, на които бяха 

поканени всички общини от 26-те РСУО. 

Намираме, че заложеният срок от 6 месеца е 

напълно достатъчен за подготовката на проектно 

предложение спрямо заложените условия и 

изисквания в насоките, за което препоръчваме да 

създадете добра комуникация и организация в 

рамките на РСУО. 

 

По предложение № 6 - Правим уточнението, че 

единственото условие при определяне на дялове 

на съсобственост на общините е стриктно да бъде 

спазено действащото законодателство. 

Допълнителни условия не се поставят. 

 

По предложение № 7 – Считаме, че в насоките 

за кандидатстване ясно е изяснен въпросът 

относно изискванията за собствеността на 

инфраструктурата. Инсталациите за 

предварително третиране и компостиране следва 

да са съсобственост на общините, чиито 

отпадъци се третират в тях.  

Обръщаме внимание, че насоките за 
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Предложение № 8: В Насоките се посочва, че няма да се 

реализира печалба при работата на инсталациите, но не е 

пояснено при какви условия. От сепариращата и 

компостиращата инсталация ще се образуват 

рециклируеми отпадъци и компост, при чиято реализация, 

кандидатстване са редактирани като е 

предвидена следната допълнителна възможност: 

„В случай че теренът, върху който се предвижда 

да бъде изградена инфраструктура (инсталации 

за компостиране и инсталации за предварително 

третиране) е собственост само на една от 

общините или правото на строеж е учредено в 

полза само на една от общините, в 

споразумението следва да бъде договорено, че 

собствеността  на  изградената инфраструктура 

(инсталации за компостиране и инсталации за 

предварително третиране), преди въвеждането й 

в експлоатация, ще бъде прехвърлена от 

общината - собственик на терена, съответно 

носител на вещното право на строеж, на 

останалите общини, съгласно договорените 

дялове на съсобственост на всяка една от тях.“ 

Не отпада обаче задължението на общините, 

чиито отпадък се третира в дадена инсталация, да 

възложат нейната експлоатация съвместно, по 

реда на чл. 8, ал. 1 от ЗОП.  

 

По предложение № 8 – Съгласно насоките за 

кандидатстване, безвъзмездната финансова 

помощ, получена за одобрен проект, не може да 

води до формирането на печалба за 

бенефициента. Това изискване е съобразено с чл. 
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следва да се формира печалба. 4, ал. 3 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, безвъзмездната финансова помощ не 

може да има за цел или резултат реализирането 

на печалба. В случай на продажба на 

рециклируеми отпадъци и компост се реализират 

приходи.  

19. Свилен Шитов, 

кмет на Община 

Девня и 

председател на 

РСУО Провадия 

19.10.2016 

17.28 часа 
Във връзка с полученото от Вас писмо с изх. № 08-00-

1561/10.10.2016 г. и представената ни информация на 

проведените през м. юни и юли 2016 г. срещи с общините 

по отношение възможностите за кандидатстване по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Ви информирам, че 

общините от регион Провадия предприеха действия по 

отношение подготовка на документи във връзка с 

кандидатстване по „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“. 

През месец август беше изготвен анализ за необходимост 

от допълнителна инфраструктура за третиране на 

отпадъците за регион Провадия и анализ за ефективност на 

подход за изграждане на инфраструктурата за управление 

на отпадъците на ниво регион – централизиран или 

децентрализиран. Резултатите от тези анализи показват, че 

за общините в регион Провадия ще са необходими две 

инсталации за предварително третиране – на територията 

Съобразено с изразеното несъгласие на общини 

от РСУО Провадия, част от допустимия кандидат 

по процедурата (всички общини от РСУО 

Провадия заедно), общините от РСУО Провадия 

няма да бъдат изключени като допустим 

бенефициент по процедурата. 

Обръщаме още веднъж внимание, че условията и 

изискванията, включени в насоките за 

кандидатстване и всичките приложения, са 

принципни и трябва да бъдат изпълнявани от 

всички бенефициенти.  

Особеностите на отделните региони не могат да 

се ползват като основание за несъобразяването 

им или за допускане на изключения за 

неизпълнението на условия и изисквания на 

насоките за кандидатстване. Предвид това 

уточняваме, че изключенията по отношение на 

подаването на повече от едно проектно 

предложение от общините от РСУО, включени в 

таблица № 4 от насоките за кандидатстване, е 
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на общините Девня /Девня, Долни Чифлик, Аврен, 

Суворово, Вълчи дол, Бяла/ и Провадия /Провадия, 

Дългопол, Ветрино/ и пет инсталации за компостиране на 

биоотпадъци – Дългопол, Девня, Провадия, Ветрино и 

Вълчи дол. 

Изграждането на тези съоръжения е от съществено 

значение за всички общини от регионалното сдружение и 

ще допринесе за изпълнение на законовите изисквания, 

свързани с третирането на отпадъците преди депониране, 

както и за изпълнение на целите за рециклиране на битови 

отпадъци и намаляването на количеството на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. 

Към настоящия момент, на територията на регионалното 

сдружение не е изградено съоръжение за обезвреждане, 

което да отговаря на нормативните изисквания. В тази 

връзка, общините от региона имат готовност за подписване 

на договори със съседни регионални депа, които отговарят 

на изискванията на законодателството до изграждане на 

собствено регионално съоръжение на територията на 

община Девня. 

За нас е изключително важно да намалим количествата на 

депонираните отпадъци, от една страна с цел изпълняване 

на заложените цели и от друга страна намаляване на 

отчисленията при депониране, които през годините 

непрекъснато нарастват. 

Във връзка с гореизложеното, моля да вземете предвид 

нашата готовност за кандидатстване по „Комбинирана 

съобразено с предвижданията на НПУО за 

периода 2014-2020 г. Вашето предложение за 

групиране на общините за подаване на проектни 

предложения по процедурата, не съответства на 

НПУО, поради което не намираме за основателно 

да променяме насоките за кандидатстване, 

независимо от извършените от Вас анализи и 

намерения.  
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процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране 

на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както и 

факта, че предвид промяната на местоположението на 

бъдещото регионално съоръжение за обезвреждане за 

регион Провадия, за нашия регион не са приложими 

зададените съоръжения и тяхното местоположение в 

приложенията към Националния план за управление на 

отпадъците за периода 2014-2020 г. В тази връзка, 

предлагаме в насоките за кандидатстване в Таблица № 4, 

по отношение на регион Провадия, да се допуснат 

максимален брой проектни предложения 2 с водещи 

общини Девня и Провадия. 
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