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1. Трябва ли общината да е регистрирана по ЗДДС? 

Регистрацията по ЗДДС не е задължително изискване.  Данък добавена стойност, които не 

може да бъде възстановен на бенефициента по реда на ЗДДС, е допустим разход по 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

2. Има ли изискване за произхода на доставките, както беше по програма ИСПА? 

Не.  При определяне на доставчик се спазват условията и реда на ЗОП, където е 

абсолютно забранено поставянето на изисквания, които ограничават доставчик или стока 

на базата на произход, марка или др. подобни. 

 

3. Финансира ли се закриването на нерегламентираните сметища? 

Закриването на нерегламентирани сметища НЕ е допустима дейност за финансиране по 

оперативната програма.  

 

4. Възстановяват ли се средства направени преди 01 януари 2007? 

За да бъдат възстановени разходи, направени във връзка с подготовката и изпълнението на 

проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”, те трябва да отговарят на 

критериите за допустимост, регламентирани с Постановление № 249 на Министерския 

съвет от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на 

разходите по оперативна програма ”Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз  

(ПМС 249/2007, обн. ДВ. бр.86 от 26 октомври 2007 г.).  

Чл. 3, ал. 1 от ПМС 249/2007 определя периода на допустимост на разходите. 

 

5. В какъв срок ще получат общините информация за резултатите от оценката на 

проектите? 

Процесът на оценка на проектните предложения е описан в насоките за кандидатстване.  

Конкретното времетраене на отделните етапи на оценката и необходимото време от 

крайния срок за кандидатстване, до уведомяване на кандидатите за резултатите от 

оценката зависи от броя на получените проектни предложения. 

 

6. Включват ли се таксите за съгласуване? 

Общинските съвети имат правомощия да определят таксите смет, тъй като те са част от 

местните данъци и такси.  Те трябва да бъдат такива, че да са поносими за населението, за 

да се гарантира, че ще бъдат плащани.  Съгласуването им обаче не се предвижда, тъй като 

МОСВ не е компетентен орган да определи дали те са правилно определени.  Въпреки 

това, определените такси следва да бъдат представени при кандидатстване, тъй като 

формират приходната част на финансово-икономическия анализ.   

 

7. Допустимо ли е да се кандидатства за техническа помощ за проектиране само на 

претоварна станция? Регионалното депо се намира на територията на съседна 

община и е изградено по програма ИСПА, като не е предвидено изграждането на 

претоварна станция. Може ли да се кандидатства за изграждането на претоварна 

станция по ОПОС? В региона отделните общини са много отдалечени от 

регионалното депо, пътищата са трудно проходими особено през зимата. Можем 

ли да кандидатстваме за подготовката на изграждане на съоръжение за временно 

съхранение и претоварване на отпадъците. 
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Съгласно т. 2.2.2 от насоките за кандидатстване, по настоящата процедура е допустимо да 

се кандидатства с проект за подготовката на проект за „изграждане на съоръжения и 

инсталации за компостиране, за предварително третиране (вкл. сепариране и сортиране) 

и/или рециклиране на отпадъци, които обслужват една или повече общини, с цел 

намаляване на отпадъците, транспортирани и депонирани на съществуващо регионално 

депо”. 

Такова съоръжение трябва да бъде съобразено с принципите, залегнали в нормативната 

уредба, да допринася за доизграждането на регионална система от съоръжения и да бъде 

обосновано от финансово-икономическа гледна точка..  Както и да е предвидено в 

общинските програми за управление на отпадъците на общините, които ще бъдат 

обслужвани от него.   

 

8. Един от основните типове отпадъци в общината са утайките от местната 

пречиствателна станция. Можем ли да кандидатстваме за финансиране на 

проект, свързан с разработване на съоръжения за тяхната допълнителна 

обработка с цел намаляване на общото им количество? 

Съоръжения за третиране на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадъчни 

води могат да бъдат финансирани в рамките на проекти за изграждане на нови и/или 

разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи и 

пречиствателни станции.  Тези дейности попадат в обхвата на приоритетна ос 1 и 

подготовката на такива проекти не може да бъде предмет на настоящата процедура. 

В случай, че утайките са част от общия поток на отпадъците, е възможно да се предвидят 

съоръжения за предварително третиране на утайките заедно с други биоразградими 

отпадъци в рамките на регионалната система за управление на отпадъците. 

 

9. Допустима дейност ли е организирането на информационна кампания за 

разясняване на територията на кои общини се предвижда изграждането на 

регионални депа? 

Съгласно т. 2.2.2. по настоящата процедура допустима дейност е „провеждането на 

обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по ЗООС, ЗБР или при 

поемане на общински дълг.”  

 

10. Финансира ли се закриването на нерегламентирани сметища? Как стои въпросът 

със закриването на селските сметища? Финансира ли се закриване на стари 

сметища по ОПОС? 

По оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” може да се финансира закриването 

на регламентирани, общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания.  

Следователно за тях може да се кандидатства за изготвяне на проект. Няма да бъде 

финансирано закриването и рекултивацията на нерегламентирани и селски сметища. 

 

11. Финансира ли се закупуването на сметосъбираща и сметоизвозваща техника и 

контейнери? 

Не.  Това не са допустими за финансиране дейности по оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.” 

 

12. Финансира ли се изграждане на съоръжения за третиране на торовите маси и 

подобен род отпадъци по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”? 
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Изграждането на торови площадки и компостери за отпадъци със земеделски произход не 

се финансира по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.   

 

13. Може ли с няколко дейности да се кандидатства по общ проект? 

Да. Съгласно т. 2.2.2. от насоките за кандидатстване, „проектните предложения за 

техническа помощ могат да включват една или комбинация от няколко дейности, така че 

да доведат до разработването на инвестиционно проектно предложение, готово за 

последващо кандидатстване по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” Обхватът на 

инвестиционните проекти, които се подготвят, трябва да има за цел изграждане и 

доизграждане на регионалните системи за управление на отпадъците, както е посочено на 

стр. 15 от насоките за кандидатстване. 

 

14. Може ли да се кандидатства за техническа помощ за изготвяне интегриран 

проект, който да включва изграждане/завършване на регионално депо (вкл. 

закупуване на необходимата за експлоатацията на депото техника), рекултивация 

на старо сметище, инсталации за предварително третиране, претоварни станции 

и други? Може ли да се кандидатства за финансиране подготовката на проект за 

изграждане на депо за битови отпадъци и строително сметище? 

Съгласно насоките за кандидатстване, инвестиционните проекти, които ще се подготвят с 

техническата помощ по настоящата процедура, трябва да съответстват на 

законодателството и предвиждат интегриран подход, който допринася за намаляване на 

количеството отпадъци предназначени за депониране и се основава на йерархията за 

управление на отпадъците:  

1) предотвратяване на образуването на отпадъците;  

2) оползотворяване на отпадъците, чрез повторна употреба, рециклиране и/или вторично 

извличане на материали и енергия  

3) окончателно обезвреждане на отпадъци, чието образуване не може да бъде 

предотвратено или не могат да бъдат оползотворени. 

В допълнение, няма ограничение третирането на битови и строителни отпадъци да бъде 

включено в едно проектно предложение. 

 

15. Под каква форма да се сдружават общините в регионални сдружения? Има ли 

някакви по-конкретни изисквания в това отношение? Може ли търговско 

дружество да бъде бенефициент за изграждане на регионално депо по 

приоритетна ос 2? Трябва ли асоциацията от общините да се регистрира в съда? 

По кой закон се регистрира сдружението? Може ли да бъде сдружение със 

стопанска цел? 

Съгласно т. 2.2.1 от насоките за кандидатстване сдружението на общини, учреденo по реда 

на глава осма от ЗМСМА.  

Сдружението се състои „изключително и само от общини” и  следва да бъде регистрирано 

с цел управление на отпадъците, като в учредителните документи е записано изрично, че 

не разпределя печалба, а генерираните печалби се реинвестират в дейности по 

управлението на отпадъците. 
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16. Възможно ли е по настоящата процедура за набиране на проектни предложения 

за техническа помощ да се кандидатства за инсталация за сепариране на 

строителни отпадъци? Може ли да кандидатстваме за финансиране във връзка с 

изграждане на регионална инсталация за рециклиране на строителни отпадъци? 

Може ли община да кандидатства за подготовката на инвестиционен проект за 

изграждане на депо за строителни отпадъци?  

Съгласно т. 2.2.2 от насоките за кандидатстване настоящата техническа помощ може да 

има за цел подготовката на инвестиционен проект за „изграждане на регионални 

съоръжения за рециклиране и обезвреждане на строителни отпадъци.”   

 

17. Може ли да се кандидатства по ОПОС за изграждането на пътна детелина към 

регионалното депо? 

Съгласно § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ. Бр. 83 от 24 

септември 2004 г.) съоръжение за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци е всяко 

строително съоръжение, инсталация или друго стационарно или преместваемо техническо 

съоръжение или оборудване, предназначено за извършване на дейности или операции по 

оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, вкл. свързаните с него обслужваща 

техническа инфраструктура и спомагателни и обслужващи сгради, строителни 

съоръжения или преместваеми обекти. 

 

18. Регионалното депо е в процес на изграждане, изградена е само една клетка, а 

общинското е почти изчерпано. Към момента не е постигнато споразумение 

между общините за изграждането на регионалното депо. Какви са алтернативите? 

Има изградено регионално депо, което обслужва няколко общини.  На две от 

общините е отказано да депонират отпадъците си в посоченото депо. Какви са 

вариантите пред двете общини да разрешат проблемите си с отпадъците? 

Съгласно т. 2.2.2 от насоките за кандидатстване, инвестиционните проекти, които ще се 

подготвят с техническата помощ по настоящата процедура, трябва да са в съответствие с 

регионалния принцип на управление на отпадъците.  За тази цел е необходимо общините 

да предприемат съвместни действия.   

Общини, които не желаят да участват регионалните системи, определени в Националната 

програма за управление на отпадъците трябва да решават проблемите, свързани с 

управление на отпадъците на тяхната територия, със собствени средства. 

В допълнение, следва да се има предвид, че съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за управление 

на отпадъците „съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които са изградени 

или се изграждат със средства, осигурени със закона за държавния бюджет на Република 

България или друго национално или международно финансиране, се използват съгласно 

мерките, предвидени в плана за действие на Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1.”  Когато съоръженията и инсталациите не се 

използват съгласно изискванията на ал. 3, по силата на ал. 4 „общините възстановяват 

средствата от държавния бюджет или международните програми на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда.” 

 

19. Депото, с което общината е обвързана, е с една клетка и обслужва три общини. 

Приблизително 90 % от капацитета му е запълнен. В момента общината има 

работен проект за изграждане на втора клетка, с който иска да кандидатства по 
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приоритетна ос 2, но няма разрешително за строеж? Какво най-общо е 

необходимо, за да се кандидатства за инвестиционен проект? 

Към момента на кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект не е 

необходимо да има разрешение за строеж, но ще бъде необходимо общините да са 

обединени в сдружение с нестопанска, което да подаде проектното предложение. По 

настоящата процедура може да се кандидатства за техническа помощ, с което да се 

подпомогне разработването на финансовия анализ и останалата необходима документация 

включително. 

 

20. С какви документи трябва да се гарантира наличието на средства за покриване 

на недопустимите по ОПОС разходи? 

Т. 1.6.2. от насоките за кандидатстване определя възможните документи, удостоверяващи 

наличието на средства за покриване на недопустими разходи:  

1. решение на Общинския съвет, с което се приема или изменя годишният бюджет на 

общината, като в бюджета са включени горепосочените разходи; 

2. 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/намерение от тази банка/финансова институция за 

финансиране на горепосочените разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП 

“Околна среда 2007-2013 г.”;  

3. 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 

горепосочените разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-

2013 г.”;   

4. приложен договор за безлихвен заем от ПУДООС; 

5. приложен договор за заем от банка; 

6. други. 

 

21. Как ще се разпределят задълженията за набавяне на недопустимите за 

финансиране средства между отделните общини в рамките на асоциацията? 

Това е въпрос на споразумение между общините в асоциацията. Споразумението се 

сключва при отчитане интересите на всички общини и поемането на съответните 

задължения и отговорности. 

 

22. Кой и как определя цените за депониране на отпадъци в регионалното депо? 

Цената за депониране на отпадъците на регионалното депо се определя съгласно чл.15 от 

Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

(ДВ, бр.83/2004г.). 

 

23. Има ли ограничения в максималния размер на финансиране за отделни проекти? 

Няма финансови ограничения (максимален размер) на стойността на проектите. 

 

24. Кой подготвя и провежда процедурите по обществени поръчки в случай на 

сдружение на общини? 
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Сдружението на общини подготвя и провежда процедурите по обществени поръчки 

 

25. Общината е включена в проект по ИСПА за разработване на регионално депо, 

което ще е в друга община. Може ли да кандидатства по ОПОС, приоритетна ос 2 

за изграждане на претоварна станция, тъй като общината е отдалечена на 75 км 

от въпросното депо? 

В случай, че претоварната станция не е включена в проекта по ИСПА и може да бъде 

доказана нейната необходимост, финансово-икономическа обоснованост и ефективност в 

рамките регионалната система за управление на отпадъците, като инструмент за 

предварително третиране и намаляване на количествата на отпадъците, предназначени за 

транспортиране и депониране на съществуващо регионално депо. 

 

26. Ако е предвидено изграждането на претоварна станция или на друго съоръжение 

за третиране на отпадъци, необходимо ли изграждането му да бъде включено в 

общия проект за инфраструктура или е възможно да се кандидатства с отделен 

проект? 

Т. 2.2.2. от насоките за кандидатстване определя какъв може да бъде обхвата на 

подготвяните инвестиционни проекти.  Следва да се има предвид, че целта на 

оперативната програма е да подпомогне изпълнението на поетите ангажименти във връзка 

с управлението на отпадъците при спазването на регионалния принцип.   

 

27. Необходимо ли е да се прилагат общинските програми за управление на 

отпадъците, когато се кандидатства за подготовка на инвестиционен проект за 

изграждане на регионално депо? 

В случай, че проекта предвижда изграждане на съоръжения различни от регионалното 

депо, например претоварни станции или други съоръжения за предварително третиране на 

отпадъци, е необходимо да бъдат приложени общинските програми на общините, 

обслужвани от това съоръжение.   

 

28. Предварителният въпросник за оценка капацитета на бенефициента само от 

водещата община ли трябва да бъде попълнен или и от партньорите на водещата 

община по проекта? 

Въпросникът за оценка на капацитета на бенефициента се попълва от кандидата в 

зависимост от избрания начин на кандидатстване.  Т.е. от водещата община, когато 

кандидатства община с партньори и от сдружението, когато кандидатства сдружение. 

 

 

 


