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Община Белослав,  

Област Варна  

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-58-362 

„Въвеждане на система за 

интегрирано управление 

на отпадъците на община 

Белослав” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №ІІ.2 от оценката за допустимост. 

Оценителната комисия установи, че дейностите, включени в 

проектното предложение, водят до подготовка на инвестиционен проект 

(изграждането на депо за инертни отпадъци и изсушителни полета за 

драгажни маси), който е недопустим за последващо финансиране по 

приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. По 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” е допустимо 

изграждането на регионални съоръжения за рециклиране и обезвреждане 

на строителни отпадъци, т.е. : 

1. Съоръжението следва да е регионално, т.е да обслужва повече 

от една община, попадаща в неговия обхват; 

2. Проектът трябва да предвижда изграждане не само на депо за 

строителни отпадъци, което по своята същност е съоръжение за 

обезвреждане, но така също и на съоръжение за рециклиране на 

строителни отпадъци. 

Проектното предложение на община Белослав не отговаря на 

горепосочените изисквания, тъй като предвижда изграждане само на депо 

за инертни отпадъци, което да обслужва само една община, както и 

изсушителни полета за драгажни маси, които по принцип са недопустими 

за финансиране по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.  

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците 2003-2007 г. община Белослав е включена в обхвата на регион 

Варна. В процес на подготовка в рамките на ИСПА Мярка 

2006/BG/16/P/PA/001, Договор EUROPEAID/124485/D/SV/BG - 

“Техническа помощ за управление на отпадъците в регионите Левски, 

Борово, Велико Търново и Варна” е инвестиционен проект за изграждане 

на регионална система за управление на отпадъците в региона, в чиито 
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обхват се предвижда да бъде включено и регионално съоръжение за 

рециклиране и обезвреждане на строителни отпадъци. 

Община 

Берковица,  

Област Монтана 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-46-350 

„Рекултивация на 

съществуващото сметище 

в гр. Берковица и 

изграждане на инсталация 

за оползотворяване на 

отпадъците и извличане на 

вторични суровини и 

енергия” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №ІІ.2 от оценката за допустимост. 

 1.Оценителната комисия установи, че дейностите включени в 

проектното предложение, водят до подготовка на инвестиционен проект 

(изграждане на общински център за оползотворяване на биоразградимите 

отпадъци за производство на биогаз), който е недопустим за последващо 

финансиране по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” Съгласно Насоките за кандидатстване, допустими за 

кандидатстване по настоящата процедура за техническа помощ са 

проектни предложения, които са пряко свързани с подготовката на 

инвестиционни проекти за изграждане на съоръжения и инсталации за 

компостиране и на инсталации за оползотворяване на отделените газови 

емисии /метан/ от депата за битови отпадъци, но не и инсталации за 

оползотворяване на биоразградимите отпадъци за производство на биогаз. 

 2.Проектът предвижда в общинския център за оползотворяване на 

биоразградимите отпадъци за производство на биогаз да се третират и 

селскостопански отпадъци. Съгласно Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013г” приоритет 2 е насочен към постигане на съответствие с 

Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО 

относно депониране на отпадъци, чиито изисквания са транспонирани в 

националното законодателство /Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове към него/. Съгласно чл.2, ал.2, т.4 от 

Закона за управление на отпадъците, транспониращ Директива 75/442/ЕО, 

животинските отпадъци не попадат в приложното поле на закона. В този 

смисъл не може да бъде финансирана дейност, която не съдейства за 

постигане на целите на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” 

и не е посочена като допустима в насоките за кандидатстване по 
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съответната процедура. 

Община Болярово, 

Област Ямбол  

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-28-332 

„Създаване на условия за 

подобряване на 

инфраструктурата за 

третиране на отпадъци в 

община Болярово” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №І.5 от оценката за административно съответствие, тъй 

като формулярът и приложенията са представени в 1 оригинал и 4 копия и 

1 електронен носител (CD). Съгласно Насоките за кандидатстване 

формулярът за кандидатстване и приложенията към него трябва да бъдат 

представени в 1 оригинал и 5 копия и 1 електронен носител (CD). 

Комисията не може да изиска допълнително петото копие на формуляра и 

съпътстващите го документи, тъй като това би нарушило основните 

принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

Беше установено също, че проектното предложение не съответства и на 

критерий №І.2 от оценката за административно съответствие .В 

контролния лист за пълнота на проектното предложение (Приложение А) 

е посочено, че е приложено решение на Общинския съвет за поемане на 

общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от банка или 

друга финансова институция за финансиране на недопустимите разходи, 

ако проекта бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Същото не е приложено към съпътстващите формуляра документи. 

Община Ветово, 

Област Русе   

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

58-231-19-323 

„Изготвяне на пълна и 

комплексна аналитична и 

техническа документация 

за подпомагане 

окончателното решаване 

на проблемите и 

завършване на 

регионализацията по 

За проектното предложение беше установено, че не съответства на 

критерий №І.5 от оценката за административно съответствие, тъй 

като не е представено и на електронен носител (CD). Съгласно Насоките 

за кандидатстване формулярът за кандидатстване и приложенията към 

него трябва да бъдат представени също и на електронен носител (CD), 

като електронният носител се прилага в същия плик или пакет, с който се 

представя проектното предложение. Комисията не може да изиска 

допълнително електронния носител, тъй като това би нарушило основните 
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“Околна среда 2007-

2013” 

отношение на 

управлението на 

отпадъците в община 

Ветово” 

принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

Община Вършец,  

Област Монтана 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-50-354 

„Техническа помощ за 

подготовка на 

инвестиционни проекти в 

община Вършец по 

приоритетна ос 2 на ОП 

„Околна среда 2007–

2013г.” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №І.2 от оценката за административно съответствие. 

Във формуляра за кандидатстване (Приложение Б към Насоките) 

кандидатът е посочил дейности, които ще бъдат осъществявани въз 

основа на обществени поръчки по Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки (НВМОП). В същото време кандидатът не е 

приложил технически спецификации за обществените поръчки и в 

контролния лист за пълнота на проектното предложение (Приложение А 

към Насоките) е посочено, че не са приложени технически спецификации. 

Едно от изискванията на Насоките за кандидатстване е когато се 

предвижда провеждането на поръчки по ЗОП или по НВМОП да се 

приложат и съответния брой технически спецификации. В табл. 6 от 

формуляра за кандидатстване са посочени обществени поръчки по реда на 

НВМОП с определени стойности и предмет, за които се изискват 

технически спецификации. 

Община Горна 

Малина,  

Област София 

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

58-231-15-319 

„Техническа помощ за 

инвестиционен проект 

доизграждане и 

модернизация за депо за 

ТБО и развитие на 

системата за управление 

на отпадъците в община 

Горна Малина” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства на 

критерий №І.2 от оценката за административно съответствие, тъй 

като не е представено споразумение за партньорство, което е необходимо, 

тъй като проектното предложение се отнася за модернизация на 

регионално депо Горна малина. Депото обслужва общините Горна 

Малина и Елин Пелин. В този случай към комплекта документи 

кандидатът следва да представи решения на общинския съвет по чл. 21, 

ал. 1, т.15 от ЗМСМА от всички общини, чието население ще се обслужва 

от регионалното съоръжение или учредителен акт на сдружението на 
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2013” общините или споразумение за партньорство, което ясно и точно определя 

взаимоотношенията в областта на управление на отпадъците между 

общините-партньори. В случая липсват доказателства, че кандидатът-

община Горна Малина е уведомила партньорите (община Елин Пелин) за 

настоящето проектно предложение. Поради липса на споразумението за 

партньорство би могло да се заключи., че се касае за неравнопоставеност 

между партньорите при изграждането и експлоатацията на регионалното 

съоръжение. Комисията не може да изиска допълнително един от 

горепосочените документи, тъй като това би нарушило основните 

принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

Община Гоце 

Делчев,  

Област 

Благоевград  

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-38-342 

„Техническа помощ за 

подготовка на 

инвестиционен проект в 

сектор „Управление на 

отпадъците” на регион 

Гоце Делчев” 

За проектно предложение беше установено, че не съответства на 

критерий №І.5 от оценката за административно съответствие, тъй 

като не е представен и на електронен носител (CD). Съгласно Насоките за 

кандидатстване формулярът за кандидатстване и приложенията към него 

трябва да бъдат представени също и на електронен носител (CD), като 

електронният носител се прилага в същия плик или пакет, с който се 

представя проектното предложение. Комисията не може да изиска 

допълнително електронния носител, тъй като това би нарушило основни 

принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

Беше установено също, че проектното предложение не съответства и на 

критерий №І.2 от оценката за административно съответствие , тъй 

като кандидатът е приложил Декларация от кмета, с която се декларира, 

че Община Гоце Делчев може да осигури финансови средства. 

Декларацията не е приета за доказателство, че кандидатът е осигурил 

достатъчно налични средства за финансирането на недопустимите 

разходи, включени в проекта със собствени средства и за покриване на 

разходите по проекта, преди те да бъдат възстановени. Съгласно чл.21 от 

ЗМСМА Общинският съвет е органът за местно самоуправление, който 
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приема решения за изменение на годишния бюджет на общината, за 

ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както 

и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за 

заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински 

гаранции. В този смисъл декларацията на кмета не може да бъде приета 

като доказателство за осигуряването на финансови средства по проекта. За 

целта е необходимо решение на общинския съвет. 

Община Девня, 

Област Варна 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-59-363 
„Изграждане на сметище 

за промишлени и 

строителни отпадъци” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №ІІ.2 от оценката за допустимост. 

Оценителната комисия установи, че представеното проектно 

предложение включва в себе си дейности, които водят до подготовка на 

инвестиционен проект (Изграждане на депо за промишлени и строителни 

отпадъци), който е недопустим за финансиране по приоритетна ос 2 на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Съгласно Насоките за 

кандидатстване е допустимо изграждането на регионални съоръжения за 

рециклиране и обезвреждане на строителни отпадъци, т.е. : 

1. Съоръжението следва да е регионално т.е да обслужва повече от 

една община, попадаща в неговия обхват; 

2. Проекта трябва да предвижда изграждане не само на депо за 

строителни отпадъци, което по своята същност е съоръжение за 

обезвреждане, но така също и на съоръжение за рециклиране на 

строителни отпадъци. 

Проектното предложение на община Девня не отговаря на 

горепосочените изисквания тъй като предвижда изграждане само на депо 

за строителни отпадъци, което да обслужва само една община. 

Предвидено е на депото да се депонират и производствени отпадъци, 

съоръжения за третирането на които са недопустими за финансиране по 

приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.  

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците 2003-2007 г. община Девня е включена в обхвата на регион 
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Провадия. В процес на подготовка в рамките на ИСПА Мярка 2003 BG 16 

P PA 004, Договор EUROPEAID/D/1107408/D/SV/BG – „Подготовка на 

мерки за управление на отпадъците за регионите Бургас, Добрич, 

Провадия” бе подготвен инвестиционен проект за изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в региона, в чиито 

обхват е включено и регионално съоръжение за рециклиране на 

строителни отпадъци. 

Община Долна 

Митрополия,  

Област Плевен  

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-33-337 

„Техническа помощ за 

подготовка на 

инвестиционни проекти, 

свързани с устойчивото 

решаване на проблемите с 

отпадъците в община 

Долна Митрополия” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №ІІ.2 от оценката за допустимост. 

Оценителната комисия установи, че част от дейностите 

(морфологичен анализ на животински отпадъци и др.) са недопустими за 

финансиране по настоящата процедура и/или водят до подготовка на 

инвестиционни проекти (закриване и рекултивация на нерегламентирани 

сметища и изграждане на торища за животински отпадъци), които са 

недопустими за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Съгласно Насоките за 

кандидатстване няма да се финансират проекти за техническа помощ, 

чиято цел е подготовка на инвестиционен проект за рекултивация на 

нерегламентирани сметища.  

Дейността по извършване на морфологичен анализ на 

животинските отпадъци, както и дейностите, свързани с подготовката на 

инвестиционен проект за изграждане на  торища за животински отпадъци 

са недопустими за финансиране по настоящата процедура поради 

следната причина: 

Съгласно Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 

приоритет 2 е насочен към постигане на съответствие с Директива 

75/442/ЕИО относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно 

депониране на отпадъци, чиито изисквания са транспонирани в 

националното законодателство /Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове към него/.  
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Съгласно чл.2, ал.2, т.4 от Закона за управление на отпадъците, 

транспониращ Директива 75/442/ЕО, животинските отпадъци не попадат в 

приложното поле на закона. 

В този смисъл не може да бъдат финансирани дейности, които не 

съдействат за постигане на целите на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013г”. 

Община Доспат,  

Област Смолян 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-35-339 

„Подготовка за реализация 

на инвестиционен проект 

за ликвидация на 

общинско депо в с. 

Барутин и изграждане на 

площадка за компостиране 

на биоразградими 

отпадъци на 

съществуващо регионално 

депо в с. Барутин, община 

Доспат” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №І.2 от оценката за административно съответствие, тъй 

като не е представено споразумение за партньорство. 

Споразумението е необходимо, тъй като по-голямата част от 

проектното предложение се отнася за изграждане на площадка за 

компостиране на биоразградими отпадъци, работен проект на площадка за 

сепариране, рехабилитация на подходи към съществуващото регионално 

депо в с. Барутин. Депото обслужва общините Борино, Девин, Доспат и 

Сатовча. В този случай към комплекта документи кандидатът следва да 

представи решения на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА 

от всички общини, чието население ще се обслужва от регионалното 

съоръжение или учредителен акт на сдружението на общините или 

споразумение за партньорство, което ясно и точно определя 

взаимоотношенията в областта на управление на дейностите по 

отпадъците между общините-партньори.  

В случая липсват доказателства, че кандидатът - община Доспат е 

уведомила партньорите за настоящето проектно предложение. Поради 

липса на споразумението за партньорство би могло да се заключи, че се 

касае за неравнопоставеност между партньорите при изграждането и 

експлоатацията на регионалните съоръжения.  

Комисията не може да изиска допълнително един от 

горепосочените документи, тъй като това би нарушило основните 
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принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

Община Дупница,  

Област Кюстендил 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-32-336 

„Техническа помощ за 

изграждане на 

интегрирана система за 

управление на битовите 

отпадъци на община 

Дупница” 

Проектно предложение №58-231-32-336 - „Техническа помощ за 

изграждане на интегрирана система за управление на битовите отпадъци 

на община Дупница”  бе оттеглено от кандидата. 

Община Иваново, 

Област Русе 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-1-305 

„Техническа помощ за 

изготвяне на проект за 

закриване на 12 броя 

сметища на територията 

на Община Иваново” 

За проектното предложение беше установено, че не 

съответства на критерий №І.5 от оценката за административно 

съответствие, тъй като не е представено и на електронен носител 

(CD). 

Съгласно Насоките за кандидатстване формулярът за 

кандидатстване и приложенията към него трябва да бъдат 

представени също и на електронен носител (CD), като електронният 

носител се прилага в същия плик или пакет, с който се представя 

проектното предложение. Комисията не може да изиска 

допълнително електронния носител, тъй като това би нарушило 

основните принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007 г. Тяхното 

нарушение е основание за прекратяване на процедурата. 
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Община Малко 

Търново,  

Област Бургас 

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-4-308 

„Подготовка на 

инвестиционно проектно 

предложение за 

подобряване и развитие на 

инфраструктурата за 

третиране на отпадъци в 

община Малко Търново” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №І.2 от оценката за административно съответствие. 

Приложените:  

� декларация от кмета на общината, че са осигурени 

достатъчно налични средства за финансирането на недопустимите 

разходи, включени в проекта и за покриване на разходите по проекта 

преди те да бъдат възстановени  и  
� писмо за предварително намерение за финансиране на 

недопустимите разходи от УниКредит Булбанк 

не са достатъчно доказателство за наличие на средства.  

От кандидата е изискано друго коректно доказателство, че са 

осигурени достатъчно налични средства за финансирането на 

недопустимите разходи, включени в проекта и за покриване на разходите 

по проекта преди те да бъдат възстановени. Представеният документ не е 

приет от комисията. Съгласно чл.21 от ЗМСМА Общинският съвет е 

органът за местно самоуправление, който приема решения за изменение 

на годишния бюджет на общината, за ползване на банкови кредити, за 

предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на 

общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на 

общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции. В този 

смисъл писмото за предварително намерение от УниКредит Булбанк и 

декларация от кмета на общината не са достатъчни за да бъдат приети 

като доказателство за осигуряването на финансови средства по проекта. 

Община Нови 

пазар, 

Област Шумен 

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

58-231-2-306 

„Изграждане на ПС за 

битови неопасни отпадъци 

и закриване на депо за 

ТБО в община Нови пазар, 

област Шумен” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №І.2 от оценката за административно съответствие. 

1. Във формуляра за кандидатстване (Приложение Б към 

Насоките) кандидатът е посочил дейности, които ще бъдат осъществявани 

въз основа на две обществени поръчки по Наредбата за възлагане на 

малки обществени поръчки (НВМОП) и една по Закона за обществени 

поръчки (ЗОП). В същото време в табл. 6 от формуляра за кандидатстване 
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оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

кандидатът е посочил само една техническа спецификация, като  

съществува несъответствие не само между посочените процедури по 

възлагане на обществените поръчки и техническите спецификации, но и 

между стойностите на поръчките.  

Едно от изискванията на Насоките за кандидатстване е когато се 

предвижда провеждането на поръчки по ЗОП или по НВМОП да се 

приложат и съответния брой технически спецификации.  От кандидата е 

поискано разяснение за несъответствието между посочените процедури по 

възлагане на обществените поръчки и техническите спецификации, както 

и между стойностите на поръчките. Кандидатът е представил своя отговор 

в срок. Представена е нова таблица с три обществени поръчки и нова 

техническа спецификация. Отново има несъответствие между броя на 

обществените поръчки и броя технически спецификации. Представеният 

документ е неудовлетворителен и не дава яснота по поставения въпрос. 

Също така представянето на нов документ противоречи на основни 

принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

2. Приложеното от кандидата решение №120-9/22.05.08 г. не е 

доказателство, което може да бъде прието. Решението, което е приложено 

е само решение на общинския съвет за участие в процедурата, а не 

решение, с което се изменя годишния бюджет на общината, като в 

бюджета се включват средства за недопустими разходи и за покриване на 

разходите по проекта, преди те да бъдат възстановени. От кандидата е 

изискано да представи друго, коректно доказателство. Представеното с 

отговора на въпросите кредитно уверение от „УниКредит Булбанк” АД не 

се приема като доказателство, че кандидатът е осигурил достатъчно 

налични средства за финансирането на недопустимите разходи, включени 

в проекта със собствени средства и за покриване на разходите по проекта 

преди те да бъдат възстановени, тъй като не е представено Решение на 

общинския съвет. Съгласно чл.21 от ЗМСМА Общинският съвет е органа 
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за местно самоуправление, който приема решения за изменение на 

годишния бюджет на общината, за ползване на банкови кредити, за 

предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на 

общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на 

общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции. В този 

смисъл кредитното уверение от „УниКредит Булбанк” АД не е 

достатъчно, за да бъде прието като доказателство за осигуряването на 

финансови средства по проекта. За целта е необходимо и решение на 

общинския съвет. 

Община Самоков, 

Област София 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-41-345 
„Саниране на общинско 

депо за ТБО – гр. 

Самоков” 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №ІІ.2 от оценката за допустимост. 

Оценителната комисия установи, че дейностите, включени в 

проектното предложение водят до подготовка на инвестиционен проект, 

който е недопустим за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Проектът предвижда 

саниране (привеждане в съответствие с нормативните изисквания)  на 

съществуващо общинско депо, което не отговаря на нормативните 

изисквания и което, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците 2003-2007г. (НПУДО), следва да бъде закрито 

до 16.07.2009г. Община Самоков, съгласно НПУДО е включена в обхвата 

на регионално депо Костенец, чийто инвестиционен проект е в процес на 

подготовка в рамките на ИСПА Мярка 2006/BG/16/P/PA/001, Договор 

EUROPEAID/124484/D/SV/BG - “Техническа помощ за управление на 

отпадъците в регионите Стара Загора, Луковит и Костенец”. 

Община Сапарева 

баня, 

Област Кюстендил  

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

58-231-55-359 

„Техническа помощ за 

подготовка на интегриран 

инвестиционен проект за 

закриване и рекултивация 

на депо за твърди битови 

отпадъци (ТБО), 

За проектното предложение беше установено, че не съответства 

на критерий №І.2 от оценката за административно съответствие. 

Приложената декларация от кмета на общината, че са осигурени 

достатъчно налични средства за финансирането на недопустимите 

разходи, включени в проекта и за покриване на разходите по проекта 

преди те да бъдат възстановени не е достатъчно доказателство за наличие 
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приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

гр.Сапарева баня” на средства. От кандидата е изискано друго коректно доказателство, че са 

осигурени достатъчно налични средства за финансирането на 

недопустимите разходи, включени в проекта и за покриване на разходите 

по проекта преди те да бъдат възстановени. В рамките на срока поставен 

от оценителната комисия, отговор на поставените въпроси не е получен. 

Съгласно чл.21 от ЗМСМА Общинският съвет е органа за местно 

самоуправление, който приема решения за изменение на годишния 

бюджет на общината, за ползване на банкови кредити, за предоставяне на 

безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез 

сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа 

и за издаване на общински гаранции. В този смисъл декларацията от 

кмета на общината не е достатъчна за да бъде приета като доказателство 

за осигуряването на финансови средства по проекта. Необходимо е 

решение на общинския съвет. 

Община Силистра, 

Област Силистра 

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-22-326 

„Изграждане на 

инсталация за 

компостиране и 

предварително третиране 

(сепариране) на ТБО към 

регионално депо 

Силистра” 

За проектно предложение беше установено, че не съответства на 

критерий №І.2 от оценката за административно съответствие, тъй 

като не е представено споразумение за партньорство.  

Споразумението е необходимо, тъй като проектното предложение 

се отнася за модернизация на регионално депо Силистра – изграждане на 

инсталации за сепариране, балиране на рециклируеми отпадъци, 

инсталация за компостиране и площадки за временно съхраняване на 

отпадъци. Депото обслужва общините Силистра, Алфатар и Кайнарджа. В 

този случай към комплекта документи кандидатът следва да представи 

решения на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА от всички 

общини, чието население ще се обслужва от регионалното съоръжение 

или учредителен акт на сдружението на общините или споразумение за 

партньорство, което ясно и точно определя взаимоотношенията в областта 

на управление на дейностите по отпадъците между общините-партньори. 

В случая липсват доказателства, че кандидатът - община Силистра е 

уведомила партньорите за настоящето проектно предложение. Поради 
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липса на споразумението за партньорство би могло да се заключи, че се 

касае за неравнопоставеност между партньорите при изграждането и 

експлоатацията на регионалните съоръжения.  

Комисията не може да изиска допълнително един от 

горепосочените документи, тъй като това би нарушило основните 

принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

Община 

Стражица, 

Област Велико 

Търново 

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-10-314 

„Техническа помощ на 

инвестиционен проект 

“Изграждане на 

сепарираща линия за 

преработка на отпадъци – 

гр.Стражица” 

За проектно предложение беше установено, че не съответства на 

критерий №І.2 от оценката за административно съответствие, тъй 

като не е представена общинска програма за управление на отпадъците. 

Кандидатът е представил проект, който не е предвиден за реализиране в 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

(НПУДО). Съгласно Насоките за кандидатстване към съпътстващите 

документи следва да се приложат и общинските програми за управление 

на отпадъците на всички общини, които ще бъдат обслужвани от 

съоръжението, в случаите когато то не е предвидено в НПУДО. 

Комисията не може да изиска допълнително общинската програма 

за управление на отпадъците, тъй като това би нарушило основните 

принципи, посочени в чл. 7 от ПМС 121/2007г. Тяхното нарушение е 

основание за прекратяване на процедурата. 

Община Челопеч, 

Област София  

 

BG161PO005/08/2.30/0

1/03 „Техническа 

помощ за подготовка 

на инвестиционни 

проекти по 

приоритетна ос 2 на 

оперативна програма 

“Околна среда 2007-

2013” 

58-231-21-325 

„Разработване на 

инвестиционен проект за 

подобряване и развитие на 

инфраструктурата за 

третиране на отпадъци” 

За проектно предложение беше установено, че не съответства на 

критерий №ІІ.2 от оценката за допустимост. 

Оценителната комисия установи, че представеното проектно 

предложение включва в себе си дейности, които водят до подготовка на 

инвестиционен проект (Претоварна площадка за строителни отпадъци – 

включваща зона за временно депониране на инертни отпадъци; зона за 

рециклиране- сепариране на метални, дървени, пластмасови и гумени 

компоненти; зона за раздробяване на инертни отпадъци; временно депо за 

рециклирани строителни материали), който е недопустим за финансиране 

по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
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Съгласно Насоките за кандидатстване е допустимо изграждането на 

регионални съоръжения за рециклиране и обезвреждане на строителни 

отпадъци, т.е. : 

1. Съоръжението следва да е регионално т.е да обслужва повече от 

една община, попадаща в неговия обхват; 

2. Проекта трябва да предвижда изграждане не само на депо за 

строителни отпадъци, което по своята същност е съоръжение за 

обезвреждане, но така също и на съоръжение за рециклиране на 

строителни отпадъци. 

Проектното предложение на община Челопеч не отговаря на 

горепосоченото изискване по т.1 тъй като предвижда изграждане на 

съоръжение за строителни отпадъци, което да обслужва само една 

община, т.е. не е регионално. 

 


