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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА  

НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ” 

 

 
 

1. В кои случаи закриването на общинско депо, което е разположено в 

рамките на площадката, на която ще се изгражда новото регионално депо, е 

допустим разход по ОПОС? 

 

Закриването на общинското депо разположено в рамките на площадката, на 

която ще се строи ново регионално депо е допустим разход по ОПОС в случай че 

двете дейности са неразривно свързани технически и могат да бъдат разглеждани 

като един обект. 

 

2. Какви документи за собственост и/или такива съгласно Закона за 

устройство на територията, доказващи правото на бенефициента да строи върху 

съответните терени следва да се приложат към проектите предложения за 

обектите на линейната техническа инфраструктура, каквито са довеждащия път, 

външно електрозахранване, външен водопровод  и др.?  

 

Съгласно чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, правото на прокарване на отклонения от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти се 

учредява с писмен договор, между собствениците на поземлените имоти с 

нотариална заверка на подписите. Когато не е постигнато съгласие между 

собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно 

икономически нецелесъобразно, правото на прокарване се учредява със заповед на 

кмета на общината (чл. 193, ал. 3 ЗУТ). 

Следва да се има предвид, че при линейна инфраструктура собствеността на 

земята или правото на преминаване се урежда съгласно ЗУТ и специални закони. 

Затова е необходимо да бъдат предоставени всички документи, които уреждат тази 

собственост, напр. право на преминаване, сервитутни права, учредено право на 

строеж и др. Така например, макар че не се издават актове за пътища, 

собствеността на върху земята следва да е уредена при кандидатстване. 

 

3. По какъв начин следва да бъде осигурено собственото участие (5% за 

проекти договорирани през 2010 г.) на общините и как следва то да бъде заложено 

във финансовите анализи? 

 

Собственото участие на общините може да бъде осигурено посредством един от 

следните документи: 
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• решение на Общинския съвет, с което се приема или изменя годишният 

бюджет на общината, придружено с извлечение от бюджета, в която е посочено 

в кое бюджетно перо са включени горепосочените разходи; 

• решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова 

институция, а също и писмено предварително съгласие/уверение/ намерение от 

тази банка/финансова институция за финансиране на горепосочените разходи, ако 

проектът бъде финансиран по ОПОС;  

• договор за безлихвен заем от ПУДООС; 

• договор за заем от банка и решение на общинския съвет за ползване на банков 

кредит; 

• документ, удостоверяващ осигурено финансиране от фонд ФЛАГ; 

• документ, удостоверяващ получаването на заем от министерство на 

финансите или други държавни институции и решение на общинския съвет за 

ползване на такъв заем; 

• договор/протокол за дарение в полза на общината; 

• запис на заповед или друга ценна книга на заповед, издадена от кмета на 

общината и решение на общинския съвет, с което упълномощава кмета да издаде 

съответната ценна книга; 

• документ, удостоверяващ осигурено финансиране от държавния бюджет; 

• документ, удостоверяващ одобрен заем от ЕИБ или доказващ наличието на 

такова съгласие. 

• решение на Общински съвет, че средствата ще бъдат осигурени чрез такса 

битови отпадъци за времето на изпълнението на проекта. 

Независимо от размера на финансовия дефицит (изчислен чрез анализа разходи 

ползи), бенефициентът трябва да осигури собствен принос към финансирането на 

проекта. Във връзка с приетата с Решение № 705 на Министерски съвет от 31 август 

2009 г. среднострочна фискална рамка за периода 2010-2012 за проекти одобрени през 

2010 г. собственият принос на бенефициента ще бъде в размер на не по-малко от 5 % 

от общите допустими разходи по проекта. Когато размерът на финансовия дефицит, 

изчислен в анализа разходи ползи е по-голям от 95%, бенефициентът посочва във 

формуляра за кандидатстване 5% собствено участие и източниците на 

финансирането му, които трябва да бъдат различни от такса битови отпадъци, тъй 

като именно такса битови отпадъци определя размера на финансовия дефицит. 

 

 
4. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, заложен в 

Механизма, включва ли ДДС или не? Следва ли ДДС да се включва във 

формуляра за кандидатстване и в АРП като допустим разход за финансиране? 

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, заложен в Механизма 

включва ДДС. Разходите за ДДС следва да се заложат във формуляра за 

кандидатстване независимо от това дали ДДС е допустим за финансиране по ОПОС 

или не. В случай, че ДДС е допустим за финансиране разход, съгласно указание на 

министъра на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г., то стойността на ДДС се 

включва в общия размер на допустимите разходи. Следва да имате предвид, че при 

изчисляване на финансовия дефицит по проекта сумите на приходите и разходите се 



  
Министерство  

на околната среда и водите  

             Национална  

          Стратегическа 

     Референтна рамка 

2007 - 2013 

посочват без ДДС, като така полученият процент на финансов дефицит се прилага 

към общия размер на допустимите разходи.  

Предстои внасяне на изменение на Закона за данък добавена стойност. След 

влизането му в сила, общините ще могат да възстановяват по реда на ЗДДС, ДДС за 

изграждане на инфраструктура, която в последствие ще бъде отдавана на концесия. 

В случай че проектното предложение бъде представено след влизане в сила на това 

изменение ДДС ще бъде недопустим разход за финансиране от ОПОС.  

 

5. В какви граници се допуска отклонение на обхвата на проектите от този 

записан в Механизма? За тези региони, където в обхвата по Механизъм е 

предвидено финансирането само на регионално депо, а ПИП докаже, че са 

необходими съоръжения за предварително третиране, които са заложени за 

реализация през следващ етап ще изискваме ли в ОВОС-а и КР задължително да 

включват и тези съоръжения на този етап? 

 

Независимо, че обхвата на проектите заложен в Механизма е индикативен, той 

служи за отправна точка за целите на анализа и определяне на индикативните 

регионални цели и индикативния максимален размер на безвъзмездното финансиране. 

При определяне на обхвата на бъдещите регионални системи за управление на 

отпадъците са допустими отклонения от обхвата на системите, посочен в 

Механизма, но необходимостта от всяко допълнително съоръжение следва да бъде 

доказана в ПИП въз основа на реални данни за количеството и морфологичния състав 

на отпадъците, генерирани на територията на общините в региона. 

Препоръчително е ПИП да разглежда обхвата на целия проект, включително 

бъдещи инвестиции в допълнителни съоръжения, целящи да усъвършенстват 

системата. Предмет на изискващата се процедура по ОВОС трябва да бъде 

намерението в неговата цялост, в т.ч. и предвидени претоварни станции и всички 

съоръжения или инсталации за предварително третиране на отпадъците, както и 

необходимост от изграждане на техническа инфраструктура (пътища, водопровод, 

канализация, електропроводи и др.), както и да има яснота за маршрутите за 

транспортиране на отпадъците. Разделянето на отделни етапи трябва да бъде 

мотивирано и обосновано не само по отношение на необходими финансови средства, а 

и по отношение на цялостната политика по управление на отпадъците.  

 
В случай, че в хода на подготовката на проекта неговия обхват е променен в 

сравнение с този, при който е проведена процедура по ОВОС, то задължително е 

необходимо в МОСВ да бъде внесено уведомление за разширението/изменението на 

проекта, в което ясно да се опишат промените. Уведомлението следва да съдържа 

най-малко информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС (образци на уведомленията са достъпни на интернет 

страницата на МОСВ). В случай, че за проекта е издадено и Комплексно 

разрешително, при планирани промени в работата на инсталацията, разрешена с 

неговите условия, следва операторът да уведоми МОСВ, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от 

ЗООС, като представи информация с обхвата и съдържанието на Приложение №5 

от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС 

№238/02.10.2009 г.). Въз основа на тази информация МОСВ извършва оценка за 

наличие на съществена промяна и въз основа на резултатите от тази оценка определя 

приложимата процедура за разрешаване на промяната – издаване на ново комплексно 
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разрешително, съгласно чл.117, ал.2 от ЗООС или преразглеждане и актуализиране на 

издаденото КР съгласно чл.124, ал.3, т.2 от ЗООС.. 

КР е изискуем документ за кандидатстване за финансиране по ОПОС , като КР е 

задължително условие за издаване на разрешение за строеж – чл.118, ал.1 от ЗООС. 

Изключение се допуска, когато процедурата по ОВОС е завършила с решение, 

потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники и КР е необходимо на 

етап въвеждане на съоръжението в експлоатация - чл.118, ал.2 и ал.3 от ЗООС. В 

този случай за издаването на разрешение за строеж ще е необходимо да се представи 

влязло в сила решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извърши 

ОВОС, в което изрично е посочено, че се потвърждава прилагането на НДНТ. 

 

В случай на вземане на решение от страна на бенефициентите за възлагане на 

„инженеринг” строителството на съоръженията от регионалната система, следва 

да се има предвид, че за тази цел е необходимо да имат изготвен и одобрен „идеен 

проект” с обхват и съдържание съгласно Наредба 4 към ЗУТ, на базата на който да 

се издаде разрешение за строеж и да бъде изготвена документацията за възлагане на 

обществената поръчка по ЗОП. 

 

6. За проектите, които имат сключени договори за техническа помощ по 

ОПОС или ИСПА и е налице забавяне в провеждането на процедурите по ОВОС и 

отреждане на площадката с ПУП, има две възможности за процедиране, като 

съществуващите и в двата случая рискове за проекта са следните: 

 

• Спиране работата на Консултантите на етап ПИП, провеждане на 

изискващите се процедури по екологична оценка за всички ПУП, които са разрешение 

за изработване по реда на ЗУТ и са свързани с цялостното решение на системата, 

влизане в сила на ПУП и след това продължаване с проектирането (идеен, технически, 

работен проект), като на етапа на предпроектните проучвания (по смисъла на ЗУТ) 

следва да се проведат и процедурите по ОВОС или преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС за съответните намерения. Нормативната уредба допуска 

компетентният орган по околна среда да допусне извършването само на една от 

изискващите се оценки, като обаче за одобряването на всички изискващи се планове и 

проекти трябва да е приключила процедурата по допуснатата оценка. Плюсове: има 

сигурност, че са извършени съответните оценки на различните етапи на планиране и 

проектиране. Минуси: Изчакването вероятно ще доведе до изтичане на договорите с 

Консултантите без да са изпълнили задачите си по договора, който обаче съгласно 

ЗОП не може да бъде удължен.  

• Да бъде разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива (КПИИ), съгласно чл. 150 от ЗУТ, при който ПУП и инвестиционния 

проект се изготвят паралелно и се одобряват едновременно с издаването на 

разрешение за строеж. Успоредно с това се провежда и процедурата по ОВОС (при 

този случай не се изисква Екологична оценка на ПУП), като одобряването на частите 

на КПИИ и издаването на разрешение за строеж става след постановяване на 

решение по ОВОС (чл.6, ал.2 и 3 от Наредба 7 към ЗУО). Плюсове: Значително се 

скъсява времето за подготовка на проекта и вероятността за изтичане на договора с 

Консултанта преди да е завършил работа си по него е по-малка. Минуси: В случай на 

евентуална смяна на площадката вследствие на процедурата по ОВОС или залагане в 

решението по ОВОС на условия, които изискват промяна на изготвения 
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инвестиционен проект, а междувременно договора с Консултанта е изтекъл, той едва 

ли ще поеме да извърши препроектирането за своя сметка. 

 

7. Необходимо е да се изясни стратегията за провеждане на обществени 

поръчки в случаите, когато в обхвата на регионалната система има претоварни 

станции или други съоръжения, които ще се изграждат на площадка, различна от 

тази на регионалното депо и която не е на територията на водещата община.  

 

Възможно е всяка една община да възлага строителството на съоръженията, 

разположени на нейна територия, както и всички общини в регионалната система да 

бъдат съ-възложители. Правата и задълженията за провеждане на обществените 

поръчки следва да бъдат отразени в Споразумението за партньорство между 

общините в региона.   

Следва да се има предвид, че в стратегията за провеждане на обществени поръчки 

следва да бъде предвидена отделна процедура за доставка на техниката и 

оборудването за експлоатация на депото (претоварната станиция), тъй като 

съгласно чл.15, ал.7 от ЗОП не е допустимо в стойността на договор за 

строителство да бъдат включени доставки или услуги, които не са необходими за 

неговото изпълнение (т.е. за изпълнението на строителството). В този смисъл 

доставки свързани с последващата експлоатация на съоръженията следва да бъде 

възложена отделно. 

 

8. Възможности за разрешаване на проблема с възлагане на изграждането на 

регионалното депо от страна на водещата община, когато площадката е 

собственост и/или е на територията на друга община от региона: 

 

(1) Безвъзмездно учредяване право на строеж на водещата община от страна на 

другата община.  

(2) В случай на придобиване на собственост на площадката чрез закупуването на 

земята от страна на водещата община разходите няма да са допустими за 

възстановяване от ОПОС, ако се закупува общинска собственост. 

 
9. Съоръженията за обезвреждане (т.е. депа) за строителни отпадъци допустим 

разход ли са по ОПОС?  

 

Съгласно ОПОС и Механизма само „регионалните съоръжения за рециклиране на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради” са допустим разход т.е. 

клетки за инертни отпадъци към регионалните депа, които по своята същност са 

съоръжения за обезвреждане, не са допустим разход. В индикативния обхват на 7 

проекта (Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кочериново, Пазарджик и Провадия) съгласно 

Механизма е включено съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. 

Съоръжението за рециклиране на строителни отпадъци представлява площадка, на 

която са разположени набор от мобилни или полу-мобилни инсталации за 

натрошаване (трошачка) и допълнителна обработка на строителните отпадъци 

(сепарирането на строителните отпадъци на отделни рециклируемите фракции в т.ч. 

магнитна сепарация на армировка и  други метални елементи) с цел последващо им 

повторно използване (напр. при строителство и ремонт на пътища). 
 


