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Отговори на въпроси по процедура 

BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма  

„Околна среда 2007-2013 г.” - 2 част 

 

 
1. Може ли партньорът – община да проведе част от процедурите за възлагане на 

обществените поръчки?  

Разпределението на задачите между партньорите във връзка с подготовката и/или 

изпълнението и/или финансирането на проекта е въпрос на сключеното споразумение между 

тях. Разходите направени от партньорите във връзка с дейности допустими за финансиране, 

са допустими в същата степен като тези, направени от водещата организация. В този смисъл 

партньорът може да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, в случай че е 

постигнато такова споразумение. (стр. 12 от Насоките за кандидатстване) 

 

2. Какви дейности могат да се предвидят на претоварни площадки? Може ли да 

се изгради претоварна площадка само за една община или е задължително да 

се обединят две или повече общини? 

Претоварните площадки са междинно звено и връзка между системата за събиране на 

отпадъците и инсталациите за тяхното крайно оползотворяване и/или обезвреждане. 

Основната цел, която се постига с изграждане на претоварни станции, е уплътняване на 

отпадъците от колите за събиране и транспортиране и прехвърлянето им в по-големи по обем 

и товароподемност коли с оглед оптимизиране на транспортните разходи на по-далечни 

разстояния. Съгласно насоките за кандидатстване може да се подаде проектно предложение 

за подготовката на инвестиционен 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”. Такива съоръжения 

и/или инсталации могат да бъдат изграждани и на претоварни площадки. Изграждането на 

претоварни площадки самостоятелно или съвместно със съоръжения за предварително 

третиране трябва да се извършва на база  обосновка за: 

• очаквания ефект върху цялостното управление на отпадъците в съответния 

регион; 

• въздействието върху такса „битови отпадъци” за населението; 

• минимизиране на количеството на отпадъците за депониране; 

• намаляване на транспортните разходи;  

• ефективно управление на образуваните отпадъчни потоци- в т.ч. за 

рециклиране, изгаряне, депониране. 

 

3. Къде във формуляра трябва да се посочат разходите, извършени преди 

подаването на проектното предложение? 

Разходите, извършени от кандидата във връзка с инвестиционния проект (вкл. подготовка на 

проектното предложение за техническа помощ) се посочват в таблица 4.1. (Бюджет / Разбивка 

на разходите) и самостоятелно в таблица 4.2. (Извършени разходи преди датата на подаване 

на формуляра). 
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4. Тъй като не е ясно кога ще бъде подписан договорът за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, как следва да бъдат посочени датите в 

графика за изпълнение на дейностите? 

По принцип подготовката и изпълнението на проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” не следва да е обвързано с одобрението на 

безвъзмездното финансиране, тъй като става въпрос за изпълнението на задължения 

произтичащи от европейското и националното законодателство.  Ето защо графикът за 

изпълнение на проекта се представя в с дата, месец и година, за минали и бъдещи дейности за 

изпълнение, свързани пряко с проектното предложение.   

 

5. Може ли да се кандидатства за подготовка на инвестиционен проект за 

изграждане на депо за инертни отпадъци? Може ли да се финансира отделна 

площадка за строителни отпадъци? Може ли община самостоятелно да 

кандидатства за финансиране по този приоритет на ОПОС за изграждане на 

депо/общинско, а не регионално/ за строителни отпадъци и ако е допустимо на 

какви условия трябва да отговаря? 

По настоящата процедура, съгласно т. 2.2.2 проектните предложения могат да предвиждат 

подготовката на инвестиционни проекти за „изграждане на регионални съоръжения за 

рециклиране и обезвреждане на строителни отпадъци”.  Съоръженията за обезвреждане на 

строителни отпадъци трябва да са част (клетки) от регионалните депа. Съоръженията за 

рециклиране на строителни отпадъци в региона не е задължително да бъдат на площадката на 

регионалното депо.   

 

6. Може ли да се кандидатства за мобилна инсталация с цел управление на 

строителни отпадъци?  

Не. Наименованието на приоритетната ос е „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

управление на отпадъците”. 

 

7. Може ли да се кандидатства за подготовка на инвестиционен проект за 

изграждане на площадки за компостиране, а на торови площадки? 

По настоящата процедура, съгласно т. 2.2.2 Допустими дейности, проектните предложения 

могат да предвиждат подготовката на инвестиционни проекти за „изграждане на съоръжения 

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

и/или рециклиране с цел намаляване на количеството транспортирани и депонирани 

отпадъци.”. Не се финансира обаче изграждането на торови площадки и компостери за 

отпадъци със земеделски произход.   

 

8. Може ли да се кандидатства за подготовка на проект за съоръжение за 

компостиране при вече изградено регионално депо? 

Да. Съгласно т. 2.2.2 Допустими дейности от Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура може да се кандидатства за „изграждане на регионални съоръжения и инсталации 

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

рециклиране към съществуващи регионални депа, с цел намаляване на количеството 

депонирани отпадъци”.   

 

9. При кандидатстване за техническа помощ за регионално депо, задължително 

ли е всички общини в региона, определен по Националната програма за 

управление на дейностите по отпадъците, да бъдат партньори? Може ли една 
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община да кандидатства сама за изграждането на регионално депо, тъй като 

има проблем със събирането на декларации от кметовете, но пък разполага 

със споразумение и с решения на общинските съвети. Какво следва да 

направи даден регион, когато една от общините определена в Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците отказва да участва в 

изграждането на регионалното депо?  

В случаите, когато потенциален бенефициент е община или община с партньори други 

общини, проектът цели подготовката на инвестиционен проект за изграждане на депо или 

друго съоръжение за третиране на отпадъци с регионален характер и до момента на подаване 

на проектното предложение по настоящата процедура няма учредено сдружение от общини 

по смисъла на чл. 59 от ЗМСМА, 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. С тези решения трябва да се дава съгласие за участието на 

съответните общини в сдружение, създадено с цел управление на отпадъците. В този случай 

кандидатът следва да представи и прогнозна информация относно сроковете, в които се 

очаква учредяването на съответното сдружение на общините.  Кандидатът може да не 

представя решенията по чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и да не създава сдружение от общини, 

ако в споразумението за партньорство са включени всички общини, които ще се 

обслужват от регионалното съоръжение за третиране на отпадъци и споразумението 

достатъчно пълно и ясно урежда отношенията между общините – партньори във връзка 

както с изграждането на съоръжението, така и с последващата му експлоатация и 

следексплоатационни ангажименти, включително финансовите и технически аспекти. 

(стр.12 Насоки за кандидатстване, т.2.2.1 Допустимост на кандидата и партньорите). 

Ако дадена община отказва да участва в управлението на дейностите по отпадъците на 

регионален принцип, за целите на настоящата процедура кандидатът (сдружение или община 

с партньори) следва да представи актуален писмен отказ на общината, която не желае да 

участва в регионалното управление на отпадъците, в случай че има такъв. 

 

10. Ако община кандидатства за техническа помощ по приоритет 2 заедно с 

партньор, то т. 1.4. от формуляра попълва ли се и за партньора или само за 

кандидата? 

В т. 1.4. от формуляра следва да се посочи техническия и административен капацитет за 

изпълнение на проекта.  Този капацитет може да произтича от ресурси на кандидата и/или 

неговите партньори.   

В подточка „а)” се посочват само служители на общината или партньора.  В подточка „б)” се 

описва цялата организационна структура за изпълнение на проекта, включително външни 

експерти, ако е предвидено ангажирането на такива. В подточка „в)” се представя 

информация за ресурсите, които кандидата или партньорите могат да предоставят за 

изпълнението на проекта (ресурси, които са необходими, но не са налични и за които ще се 

иска финансиране следва да се посочат в т. 3.7). 

 

11. Докладът за ОВОС трябва ли да се прилага към документите?  

Докладът за ОВОС, както и решението по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС  или 

писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет 

на процедура по ОВОС по реда на ЗООС, не са задължителни документи по настоящата 

процедура. Решенията и докладът се подават само ако са налични, като документи изготвени 

до момента, което демонстрира по-добра проектна готовност на проектното предложение. 

(стр. 23 Насоки за кандидатстване, т.2.4.2. Списък на документите за кандидатстване) 
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12. По т. 1.4.в. от формуляра има ли някакви минимални изисквания? 

В тази точка следва да се посочат ресурсите, които кандидатът предоставя за изпълнението на 

проекта. Няма минимални изисквания, но следва да се демонстрира, че са осигурени 

техническите средства необходими за нормалното протичане на дейностите.   

 

13. Какво се има предвид по т.3.5. от формуляра за кандидатстване? Дали става 

въпрос за стратегически документи или за финансиране по донорски 

програми? И ако става въпрос за стратегически документи, необходимо ли е 

да се приложат извадки от тях? 

В т. 3.5 може да се посочат както предишни проекти, продължение на които се явява този 

проект, така и по-мащабни стратегически програми (например инвестиционната програма на 

общината), които имат за цел да изпълнят стратегическите приоритети.  Съответствието с 

местни планове и стратегии конкретно се посочва в т. 3.2.1. така че не е необходимо същите 

да бъдат отново описвани тук. Извадки от стратегическите документи не са необходими. 

 

14. Какво се има предвид под т.7. от формуляра? 

По тази точка следва да се посочат проекти, които:  

• са свързани с настоящия проект – т.е. се отнасят за свързана инфраструктура или 

друг етап на тази инфраструктурата; 

• го предхождат или предстои да се изпълнят; 

• и са финансирани или могат да бъдат финансирани по оперативната програма, 

предприсъединителни фондове или други фондове на Общността (Европейския 

съюз); 

 

15. Възможно ли е едно проектно предложение да бъде подадено в няколко 

кашона? 

Да, възможно е.  При необходимост проектното предложение може да бъде пакетирано в 

няколко пакета/кашона. Всички пакети ще получат един и същ входящ номер.  За улеснение и 

за да се избегне объркване на отделните пакети е препоръчително всеки от тях да бъде 

обозначен съгласно насоките за кандидатстване и да бъде номериран, като се посочи и общия 

брой на пакетите в проектното предложение – например „1 от n”, „2 от n”, „3 от n”, и т.н до „n 

от n” (където “n” е общия брой на пакетите/кашоните). 

 

16. Всяка страница от един документ ли трябва да е подпечатана с гриф „Вярно с 

оригинала”? 

Не, не е необходимо да се подпечатва и подписва всяка страница с „Вярно с оригинала”. 

Достатъчно е да се подпишат и подпечатат, заглавната страница, страниците където има 

подписи и печати и няколко други страници в документа. 

 

17. Трябва ли всички документи да са качени на CD? Цялата документация, 

включително и изготвени до момента технически и работни проекти, ли 

трябва да се представи и на електронен носител? 

Да. Всички документи трябва да бъдат приложени и на електронен носител, тъй като в 

насоките за кандидатстване изрично е посочено, че на електронен носител се подават 

Формулярът за кандидатстване и приложенията.   

 

18. Задължително ли е прилагането на техническа спецификация, когато при 

избора на определен изпълнител не се налага провеждането на процедура? 
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Прилагат се необходимите документи за избор на изпълнител съгласно ЗОП и подзаконовите 

нормативни актове.  

 

19. По процедурата за Техническа помощ за приоритет 2 може ли да се 

кандидатства за закриване на общински депа? 

По настоящата процедура може да се кандидатства за изготвяне на технически/работен 

проект за закриване на регламентирано общинско депо, както и за разработване на анализи и 

проучвания и получаване на разрешителни с цел подготовка на пълна документация, 

необходима за кандидатстване за финансиране на реалните работи. (т.2.2.2. Допустими 

дейности, Насоки за кандидатстване)  

   

20. Може ли да се кандидатства за завод за преработка на отпадъците? 

В рамките на настоящата процедура може да се кандидатства за изготвяне на проекти за 

„изграждане на регионални съоръжения за третиране на битови отпадъци… вкл. 

изграждане на регионални съоръжения/инсталации за обезвреждане на битови отпадъци; … 

изграждане на съоръжения и инсталации за компостиране, за предварително третиране (вкл. 

сепариране и сортиране) и/или рециклиране …”. 

 

21. При положение, че дадено регионално депо, което трябва да обслужва 

определена община не е готово, може ли общината да кандидатства сега с 

проект за закриване на общинското депо, а на практика да го закрие, когато 

регионалното депо е готово? 

Да, може. Настоящата процедура е само за подготовка на проектната документация.  Реалното 

закриване ще стане след като общината може да докаже, че депонира отпадъците си на депо, 

което отговаря на нормативните изисквания. 

 

22. Кога се очаква обява за подаване на инфраструктурни проекти по 

приоритетна ос 2? 

Препоръчително е потенциалните бенефициенти да следят актуалната информация, която се 

публикува на електронната страница на Министерството на околната среда и водите в 

секцията на  Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за последващи процедури за 

инвестиционни проекти, както и за останалите процедури за подбор на проекти.   

В най-кратък срок се очаква обявяване на процедура за подбор на инфраструктурни проекти в 

сектор отпадъци. В тази връзка се насърчават потенциалните бенефициенти да поддържат 

проектна готовност.  

 

 

23. Допустим разход ли са заплатите на общински/държавни служители, които се 

занимават с подготовката/управлението на проекти? 

Разходи, свързани със заплащане на служители заети по трудово или служебно 

правоотношение в Община – бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, за изпълнявани от тях задачи, свързани с 

организацията и управлението на проект не са допустими за финансиране.  

За допустими се считат разходи, извършени във връзка с подготовката, организацията и 

управлението на проект по Оперативната програма детайлно описани в чл.11 от 

Постановление № 249 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 (Обн. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.). Изборът на изпълнител трябва да 
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е извършен в съответствие с действащото национално законодателство и по-специално със 

Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

24. В момента тече проект за техническа помощ за подготовката на проект за 

изграждане на регионалното депо, финансиран по ИСПА.  Може ли общината 

да кандидатства за техническа помощ за закриване на общинско депо? 

Да. Общината може да кандидатства за техническа помощ за подготовка на проект за 

закриване на общинското депо, в случай че предвидените дейности са предмет на 

финансиране по мярката по програма ИСПА.   

 

25. От насоките за кандидатстване става ясно, че се насърчава регионалният 

принцип за управление на отпадъци. Общините обаче имат желание сами да 

кандидатстват. Как ще се случи регионалния принцип в този случай? 

Общините могат да кандидатстват самостоятелно за съоръжения, които не са включени в 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, само тогава, когато 

регионалното депо е вече изградено, а не е доизградена регионалната система от съоръжения 

и инсталации, намаляващи количеството отпадъци транспортирани и депонирани на 

регионалното депо.  В този случай е наложително тези съоръжения или инсталации да бъдат 

предвидени в общинските програми за управление на отпадъците. 

Във всеки случай, винаги когато има съоръжение или инсталация, обслужващи повече от една 

община следва да има споразумение между общините. 

 

26. При наличие на сдружение от общини трябва ли да се приложи устава на 

сдружението? 

Да. Съгласно т. 11 на стр. 25 от Насоките за кандидатстване, „когато кандидат по настоящата 

процедура е сдружение на общини, кандидатът следва да представи документите за 

учредяване на сдружението.”  Уставът е част от учредителните документи.  

 

27. При сдружение на общини или споразумение за партньорство има ли 

ограничения коя община да бъде водеща? 

Не, няма ограничения или изисквания по отношение на водещата община. Разпределението 

на задачите, функциите и отговорностите между партньорите или учредителите е въпрос на 

договореност между тях.   

 

28. Има ли ограничения за финансовите средства, които могат да бъдат получени 

по настоящата схема? 

Не, няма ограничения относно максималния размер на финансирането на допустимите 

разходи, което отделен проект може да получи по настоящата процедура за подбор на 

проекти 

 

29. Дейностите, заложени в бюджета, трябва ли да бъдат остойностени? 

Да, трябва. Всички дейности, посочени в т. 3.8. следва да бъдат остойностени и включени в 

таблицата по т. 4.1., представляваща разбивката на разходите. 

 

30. Какъв финансов ресурс и за какво трябва да докаже общината? За 100 % от 

стойността на проекта ли трябва да се покаже доказателство? 

Кандидатът трябва да представи доказателство за осигурено финансиране на разходите, които 

не се покриват от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и за осигурени налични 

средства за покриване на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени. Конкретният 
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размер на финансовия ресурс, който е необходимо да бъде доказан зависи от графика за 

изпълнение и финансовия план на проекта.   

 

31. При разписването на бюджета има ли ограничения какъв процент да бъде 

заложен за всяко междинно плащане? Колко процента общо сформират 

междинните плащания? 

Не, няма ограничения, относно броя или размера на междинните плащания.  Междинните 

плащания са един от трите вида плащания.  Бенефициентът може да получи авансово плащане 

до 20%, а останалите условия по плащането могат да бъдат намерени в Специалните условия 

към проекта на договор, публикуван към Насоките за кандидатстване.  

 

32. При кандидатстване за техническа помощ за разширение на общинско депо, 

което съгласно Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците се предвижда да стане регионално депо трябва ли да се представи 

работния проект на съществуващото депо? 

В случай, че такъв е наличен – да, трябва.  Макар той да не е пряко свързан с проекта за 

регионалното депо, работния проект на общинското депо дава по- ясна представа за 

съществуващата ситуация. 

 

33. Техническа помощ финансира подготовка на инвестиционни проекти като 

допуска на този етап да няма сформирано сдружение. При последващо 

кандидатстване за инфраструктурни проекти задължително ли е изготвената 

техническа документация да се води на сдружението?  

В случай, че се предвижда да кандидатства сдружението, техническата документация следва 

да се води на сдружението.  Ако кандидатства община с партньори (например за изграждане 

на съоръжение обслужващо две общини в определен регион), тогава документацията следва 

да се води на кандидата. 

 

34. В т. 1.4 на формуляра за кандидатстване следва да се опише екипа по 

управление на проекта. Необходимо ли е за дейностите по управление на 

проекта да има излъчен представител от всички общини партньори? 

Не е задължително.  Съставът на екипа за управление на проекта е въпрос на договаряне 

между общините партньори. Организационната структура може да предвижда както 

определянето на координатори във всяка община партньор така и ангажирането на външни 

лица (физически или юридически) за управление на проекта.   

Във всеки случай е необходимо да се определи разпределението на функциите и да се 

демонстрира, че организационната структура е такава, че позволява на кандидата да изпълни 

всички функции, задачи и задължения по договора за безвъзмездна финансова помощ. 

 

35. За какъв период назад са допустими разходите за възстановяване? 

Разходи извършени след 1 януари 2007 г., които имат отношение към проекта, и са извършени 

за проект, чието изпълнение не е приключило в съответствие с изискванията по чл. 2 от 

Постановление № 249 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 (Обн. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.) са допустими за финансиране по 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  
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36. От кой момент тече 24 месеца срок за изпълнение на проекта от Насоките за 

кандидатстване? 

Максималния срок за изпълнение на проекта посочен в Насоките за кандидатстване започва 

да тече от момента на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.  Той не 

обхваща дейности извършени преди подаване на проектното предложение, дори и те да са 

описани във формуляра за кандидатстване. 

 

37. Кой е органът, който контролира изпълнението на задължението за закриване 

на съответните депа? 

Изпълнението на задълженията по Закона за управление на отпадъците, се контролира от 

съответната РИОСВ. 

 

 

38. Сумата, която се посочва в бюджета с ДДС ли трябва да бъде ? Как се третира 

ДДС? 

В бюджета на проектното предложение ДДС се посочва на отделен ред. Съгласно 

Постановление № 249 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 (Обн. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.) възстановим данък върху 

добавената стойност е недопустим за финансиране разход.   

 

39. Предварителният въпросник се изисква в два оригинала и пет копия. Каква е 

разликата между оригинала и копието при положение, че не е посочено място 

за подпис? 

Въпреки, че не е посочено място за подпис, оригиналът следва да се подпише на последната 

страница. 

 

40. По тази техническа помощ може ли да бъде финансирано разработването на 

общински програми за управление на отпадъци? 

По тази процедура за техническа помощ, не се предвижда изготвянето на общинските 

програми за управление на отпадъците, тъй като в момента се разработва Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците, с която трябва да бъдат съобразени те.  

По оперативната програма се предвижда обявяването на процедура за подбор на проекти за 

актуализиране на общински и регионални планове за управление на отпадъците. 

 

41. Една община с колко проектни предложения може да кандидатства? 

Съгласно т.2.2.2. Допустими дейности от Насоките за кандидатстване кандидатите могат да 

подават едно или повече проектни предложения по настоящата процедура за подбор на 

проекти, като е задължително всеки един проект да се отнася за подготовката на едно ясно 

определено инвестиционно предложение, с конкретно дефиниран обхват и подробна 

обосновка на необходимостта от него. (стр.17 Насоки за кандидатстване)  

 

42. Може ли сама община да кандидатства за закриване на депа, които не 

отговарят на нормативните изисквания? 

Да може сама община да кандидатства за закриването на регламентирани, общински депа, 

които не отговарят на нормативните изисквания.   
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43. Може ли да се кандидатства с проект, включващ само анализи за доказване 

необходимостта от претоварни станции или други съоръжения за намаляване 

на отпадъците за депониране? 

Да, в случай, че само това е необходимо за да се изготви пълен инвестиционен проект.  

Съгласно насоките за кандидатстване, „проектните предложения за техническа помощ могат 

да включват една или няколко” от дейностите, изброени на стр. 14, така че да доведат до 

разработването на инвестиционно проектно предложение. 

 

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

контейнери? Финансират ли се дейности по сметосъбиране и сметоизвозване? 

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

2007-2013 г.” 

 

45. Таксите за издаване на комплексно разрешително допустими разходи ли са? 

Да. Съгласно т. 2.2.3, стр. 20, допустими разходи са и „такси, свързани с издаване на 

документи и разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за устройство на територията.” 

 

46. Какви са условията за получаване на авансово плащане? 

Редът, условията за получаване на авансово плащане и съответните съпътстващи документи 

са детайлно описани в част V от Общите условия за сключване на Договори за  безвъзмездна 

финансова помощ 

 

 

47. Проблем ли е ако община кандидатства съвместно с партньор, който няма 

общинска програма за управление на отпадъците? 

Общинските програми за управление на отпадъците е необходимо да се предоставят в случай, 

че се предвижда подготовката на проект за изграждане на съоръжение, което не е включено в 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. 

 

48. Може ли да се финансира инсталация за сепариране и изгаряне на отпадъци? 

По настоящата процедура за техническа помощ се финансират дейности пряко свързани с 

подготовката на инвестиционни проекти за съоръжения/инсталации за обезвреждане на 

битови отпадъци; изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии 

(метан) от депата за битови отпадъци, чрез производство на електрическа енергия; 

изграждане на претоварни станции, обслужващи една или повече общини, определени да 

използват регионалното депо с цел намаляване на разходите за транспортиране на отпадъците 

до депото; изграждане на съоръжения и инсталации за компостиране, за предварително 

третиране (вкл. сепариране и сортиране) и/или рециклиране, както на регионалното депо, така 

и обслужващи отделни общини или групи от общини в региона, с цел намаляване на 

количеството депонирани отпадъци. 

 

49. Възможно ли е в проекта за техническа помощ да се включи като перо в 

бюджета заплащането на консултант, който да попълни апликационната 

форма? 

Да, може. Дейност 13 на стр. 14 гласи: „попълване на формуляр за кандидатстване за 

финансиране на бъдещия инвестиционен проект.” В т.2.2.3. са описани допустимите разходи, 

които включват и разходи свързани с подготовката на проектното предложение. 
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50. Трябва ли да се приложи техническа спецификация за дейностите по 

управление на проекта? 

Да, в случай че се предвижда провеждането на процедура за възлагането им на външен 

консултант. 

 

51. Възможно ли е заедно с кандидатстването за финансиране изграждането на 

регионално депо да се кандидатства и за изграждане на завод за рециклиране 

на отпадъци? 

В рамките на настоящата процедура може да се кандидатства за изготвяне на проекти за 

„изграждане на регионални съоръжения за третиране на битови отпадъци… вкл. 

изграждане на регионални съоръжения/инсталации за обезвреждане на битови отпадъци; … 

изграждане на съоръжения и инсталации за компостиране, за предварително третиране (вкл. 

сепариране и сортиране) и/или рециклиране …”. 

 

52. Финансира ли се извършването на морфологичен анализ? 

Да. Дейност 3 на стр. 14 гласи „изработване или актуализация на морфологичен анализ или 

други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци”. 

 

53. При вече изградено депо, допустимо за финансиране ли е подготовка на 

изграждането на малки инсталации за предварително третиране към всяка 

община-партньор, с цел намаляване на разходите за транспорт до 

регионалното депо? 

Да, придружено със съответна обосновка за ефекта върху цялостното управление на 

отпадъците в съответния регион (минимизиране на количеството на отпадъците за 

депониране, намаляване на транспортните разходи и съответнито въздействие върху такса 

„Битови отпадъци” за населението  и управлението на образуваните отпадъчни потоци- в т.ч. 

за рециклиране, изгаряне, депониране.) В рамките на настоящата процедура може да се 

кандидатства за изготвяне на проекти 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.”   

 

54. Допустимо ли е да се кандидатства за доставка на кантар за депото? 

В рамките на настоящата процедура закупуването на кантар не е допустима дейност или 

разход, тъй като процедурата има за цел да осигури техническа помощ за подготовка на 

проекти, с които в последствие да се кандидатства по приоритетна ос 2 на оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

Въпреки това, 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. Следователно доставката на кантар може да бъде 

включена в бъдещия инвестиционен проект. 
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55. Разходите по разширяване на депото и изграждането на подпорна стена 

допустими разходи ли са, при положение че дейностите са извършени през 

2006г, но сумите все още не са платени? 

По настоящата процедура за техническа помощ за подготовка на проекти по приоритет 2 на 

оперативната програма допустими разходи са тези, посочени в Насоките за кандидатстване. 

При последващо кандидатстване по процедура за инфраструктурни проекти по приоритет 2, 

разходите е необходимо да са действително извършени и платени след 1 януари 2007 година 

(съгл. чл. 2 и чл. 3 от Постановление № 249 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 (Обн. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.). 

 

56. Допустим разход ли е изграждането на пътна отсечка до депото, и ако да 

трябва ли за нея да се разработи отделен работен проект? 

По настоящата процедура за техническа помощ за подготовка на проекти по приоритет 2 на 

оперативната програма допустими разходи са тези посочени в Насоките за кандидатстване и 

пряко свързани с подготовката на проектно предложение. При условие, че става въпрос за 

обслужващ път, необходим за функционирането на депото, то неговото проектиране може да 

бъде включено в общия проект за подготовката на депото. 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. 

По отношение на работния проект – не е необходим отделен такъв, тъй като ако пътят 

представлява обслужваща техническа инфраструктура, той би бил проектиран и 

остойностен в рамките на проекта за депото. 

 

57. В регион Провадия има учредено акционерно дружество с акционери- общини 

с цел изграждане на регионално депо. Възстановими ли са разходите 

направени след 1 януари 2007 г. по ОП “Околна среда” при положение, че са 

направени от дружеството за ОВОС, ОС, ПУП и др. по проекта, при 

положение, че бенефициенти по ОП “Околна среда” са общини. Кой следва да 

кандидатства по настоящата процедура, с цел подготовка на изграждането на 

нови клетки на депо за твърди битови отпадъци - община Враца в 

партньорство или ООД, което оперира депото и в което съдружници са 

община Враца и община Мездра? 

 

Учреденото от общините от регион Провадия акционерно дружество и учреденото от 

общините в регион Враца ООД, не отговарят на изисквания по отношение на сдруженията на 

общини, посочени в т.2.2.1 от настоящите насоки за кандидатстване, поради което не са 

допустими бенефициент за получаване на безвъзмездна финансова помощ по настоящата 

процедура. 

 

Допустими за финансиране са разходи, които отговарят на изискванията на Постановление № 

249 от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по 
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оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз (Обн. ДВ. бр.86 от 26 

Октомври 2007г.) и т. 2.2.3 от настоящите насоки за кандидатстване, и също така да са 

извършени от допустим бенефициент по настоящата процедура. 

 

 


