
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M10P002-2.001 
 

На основание чл. 20, ал. 4 на ПМС 107/2014г.  (отм.), във връзка с §10 от Закон за управление на средствата от европейските  структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и §4 от ПМС №162/05.07.2016г. кандидатите, 
чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган в срок до 7 работни дни от 

деня, следващ датата на публикуване на списъка (до 17:30 ч. на 07.11.2016 т. – понеделник), на следния адрес: 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА“ 
Ул. „Уилям Гладстон“ №67, София 1000 

ПРОЦЕДУРА: BG16M10P002-2.001 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО 
ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ 

Възражение във връзка с проектно предложение №……………………………… 
 

 
Възраженията се подават в запечатан плик: по пощата – препоръчано писмо с обратна разписка, по куриер или доставено на ръка. 

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани. 
 

Информираме Ви, че съгласно чл. 20, ал. 4 на ПМС 107/2014 (отм.), във връзка с §10 от ЗУСЕСИФ и §4 от ПМС №162/05.07.2016г., Управляващият орган няма задължението да уведомява писмено всеки един от 
отпадналите на този етап на оценка кандидати! 

 
На основание чл. 20, ал. 7 на ПМС 107/2014г. (отм.), във връзка с §10 от ЗУСЕСИФ и §4 от ПМС №162/05.07.2016г. с подаването на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от 

първоначалното проектно предложение и/или допълнени по реда на чл. 20, ал. 2 на ПМС 107/2014г. 
 

СПИСЪК 
НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“, ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА  
№ BG16M10P002-2.001 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО 

ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ 

Рег. номер Кандидат / 
партньор 

Основания за отхвърляне на проектното предложение 

BG16M1OP002-2.001-
0001 

Община Монтана Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
Критерий 3: Кандидатът не е  представил всички изискуеми документи съгласно т.  23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за 
кандидатстване. 
Не са представени изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване в т.23.12 крайни административни актове - решение по ОВОС или решение за преценяване 
необходимостта от ОВОС/ОС, за инвестиционни предложения за проектното предложение, както и тези по т. 23.24. Информация за преценяване на необходимостта от 
ОВОС (при постановено решение да не се извършва ОВОС) или по т. 23.25. Подробно нетехническо резюме на доклад за ОВОС (при постановено решение по ОВОС). 
 
Критерий 4: Не са спазени изискванията на т.23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване. Приложените 
документи, към отговора от 14.10.2016 г. в ИСУН, не са подписани с отделен електронен подпис на кандидата.  
 
Критерий 11:  Представеното предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) не отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, защото липсва геодезическо заснемане на терена (чл. 9, т.5 от Наредба № 4 от 21 май 2001г.). Не са спазени чл. 3 и 11 от 
Закона за измерванията и Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България.  
 
Критерий 12: Идейният проект не е изготвен съгласно глава пета на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Липсват 
обособени проектни части. Проектът е оформен като обща обяснителна записка по всички части без чертежи с изключение на архитектурната част. Проектното 
предложение не може да послужи за нуждите на съгласуването по реда на чл. 141 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издаване на разрешение за строеж, както 
и възлагане на строежа по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. 
В графичните и текстови документи по всички части на идейния инвестиционен проект липсва съгласуване от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7на ЗУТ. 



 2 

Няма количествена сметка (по смисъла на § 3. т. 4.) и спецификация (по смисъла на § 3. т. 5.) на основните, предвидени за влагане строителни продукти (материали, 
изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти съгласно чл.18, ал. 5. От Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 9: Не са спазени указанията в т.18. „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от Насоките за кандидатстване.  В т.7 „План за 
изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидастване (ФК), Дейност 5 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация“ и Дейност 6 „Организация и 
управление на проекта“ са с продължителност 30 месеца вместо предвидения максимален срок за физическо приключване на дейностите от 24 месеца.  
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на т.14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ на Насоките за кандидатстване. 
Допуснати са следните грешки: 
- В т.5 „Бюджет“ от ФК в ИСУН и по специално т. 12.4  „Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ремарке“ е разписана към Дейност 3, а стойността е 
отнесена към Дейност 2 в т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК 
- В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК в ИСУН стойността на Дейност 2 е 4 830 344 лв., а в т.5 „Бюджет“ е 4 830 344,28лв.  
- В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК в ИСУН - стойността на Дейност 3 не е уточнена. 
По проект се предвижда продажбата на част от получения компост, което означава, че ще се извършва търговска дейност (облагаема доставка по ЗДДС). Това от своя 
страна позволява приспадане на данъчен кредит и прави ДДС по проекта недопустим разход за финансиране. 
 
Критерий12: 
Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване  и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г.  
Не може да се определи достоверността на прогнозата за годишните експлоатационни разходи на компостиращата инсталация – стойността на същите се посочва само в 
таблица на стр. 71 от ПИП, без да е разписано как е получена.  
В „Доклад за АРП“ на стр. 21 е разписано, че „Изчислените съгласно ПИП годишни експлоатационни разходи са за инсталация с капацитет в диапазона 6-10 хил.тона“, т.е. 
не са разгледани експлоатационните разходи за конкретната компостираща инсталация.  
Оперативните разходи не са разгледани като променливи и постоянни в изчислителния модел на АРП, а общата им стойност се разделя на количеството компост за 
първата година и получената стойност за тон отпадък се умножава след това по предвидените количества за следващите години.  
Разходите за експлоатация и поддръжка трябва да бъдат определени като се следва указанието, дадено в Ръководство за АРП на инвестиционни проекти 2014г. – стр. 164 
– променливи и постоянни. В представените разходи на тон отпадък са включени и постоянни разходи. 
Не е показано как са определени необходимите разходи за реинвестиции - в текстовата част на АРП се споменава единствено, че разходите за реинвестиции са за 
подмяна на краткотрайното оборудване по проекта.  
Кумулативния нетен паричен поток е положителна величина за целия период на проекта, но е изчислен неправилно. За 2028г. и 2038г. се дублират разходите за 
реинвестиции при изчисляване на общата стойност на изходящите парични потоци.  
Непредвидените разходи не са изключени при изчисляване нормата на дефицита. 
 
Критерий 13: Не са спазени указанията в т.14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване. В т.6 „Финансова информация - източници 
на финансиране“ от ФК в ИСУН е допусната грешка – за „Общо допустими“ разходи са посочени 6 004 121,88лв., а реално 370 800лв. от тях се явяват недопустими и са 
разписани като такива в т. 5 „Бюджет“. Тези недопустими разходи не са описани отделно в т.6 „Финансова информация“. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря на актуалната нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и 
кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството: 
1. В идейния проект липсва част геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка), осигуряваща изменението на съществуващата конфигурация на релефа и 
удовлетворяваща изискванията на производствения процес, транспорта и отводняването. Не са спазени изискванията на Закона за геодезията и картографията и Наредба 
№ 2 от 30.07.2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система. Геодезическата снимка е в КС 1970, файла с наименование 
Montana_zas_130416.dwg e неясен и нечетим. Не са изпълнени изискванията на чл. 169. ал. 3 на Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на 
строежите. 
2. Представеният генплан не е в съответствие с чл. 29, ал.1 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
3. Не са изяснени технологичните, функционални и транспортни връзки (със схеми и чертежи) с изградената инфраструктура на съществуващото регионално депо за 
неопасни отпадъци – Монтана.  
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4. Обемът на резервоара за събиране на отпадъчните води е избран 500 m3. Описан е като вкопан, без да се уточняват формата, размерите му в план и дълбочината, 
строителната система, конструктивната схема, идейните конструктивни и строително-технологични решения и начина на фундиране. 
5. Липсват конкретни решения (схеми) за връзките с надземните и подземните мрежи на техническата инфраструктура – в генплана не са посочени трасетата на 
площадковия водопровод и противопожарната мрежа, площадковата канализация с местата и котите на заустването им, местата на сондажи и т.н.  
6. Не е редно да се упоменават в проекта търговски марки (напр. Vitalbox). 
 
Критерий 25: Капацитетът на компонентите на компостиращата инсталация не съответства на генерираните количества отпадъци, подлежащи на третиране в нея, 
съгласно направения морфологичния анализ на ТБО на територията на общината, изготвен съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
 
Критерий 26: Капацитетът на избраната инстaлация  не е съобразен с определеното количество на градинските, растителните и дървесните отпадъци в Морфологичния 
анализ, изготвен съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на 
околната среда и водите. 

BG16M1OP002-2.001-
0002 

Община Марица Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 1: Проектното предложение на Община Марица е подадено на 31.07.2016 г., 14.54 часа, но е подписано с електронен подпис от зам.-кмета на община Марица 
Петър Иванов Минков в качеството му на упълномощено лице чрез Пълномощно №94-00-1725/26.07.2016 г., а не от кмета Димитър Иванов Иванов. В Насоките за 
кандидатстване по настоящата процедура е посочено, че проектното предложение се подава от Кандидата, като не е предвидена възможността същото да се подава от 
упълномощено лице. 
 
Критерий 3: Не е приложено Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта 
от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС. Съответно не са представени документите съгласно точка 23.24 или 23.25 от Насоките за 
кандидатстване. 
Не се приемат представените Решение № 241, взето с Протокол №7 от 24.06.2016г. на Общински съвет-Марица за одобряване на довеждащ водопровод и Решение 
№242, взето с Протокол №7 от 24.06.2016г. на Общински съвет - Марица, с което се одобрява ПУП-ПП за довеждащо ел. захранване до площадката - ПИ №87669.23.17, 
тъй като към датата на подаване на проектното предложение (01.08.2016г.) не са влезли в сила и приемането им е в нарушение на чл.10 от ПМС №107/10.05.2014г. (ПМС 
№107/10.05.2014г. е приложимо съгласно §10 от Закон за управление на средствата от европейските  структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) във връзка с §4 от 
ПМС №162/05.07.2016г.). 
Удостоверения за проектантска правоспособност на всички членове на проектантския екип и чертежи, на всички части в идейния проект не са подписани с отделен 
електронен подпис,  съгласно т. 23.14. и т. 23.15. от Насоките за кандидатстване. 
Декларациите по т.23.28. и 23.29. са представени като електронен документ от името на кмета на община Марица - Димитър Иванов Иванов, но с електронен подпис от 
зам. кмета  Петър Иванов Минков. Декларациите по т.23.28. и 23.29 е следвало да бъдат подписани с електронен подпис от декларатора – Кмета на общината, а не от 
трето лице, което няма качеството на Кмет на  община Марица. 
 
Критерий 4: Проектното предложение и всички документи, прикачени в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“  на формуляра за кандидатстване на община 
Марица, включително декларациите по т.23.28. и 23.29. са подписани с електронен подпис от зам.-кмета на община Марица - Петър Иванов Минков, в качеството му на 
упълномощено лице чрез Пълномощно №94-00-1725/26.07.2016 г, а не от кмета Димитър Иванов Иванов. Декларациите по т.23.28. и 23.29 е  следвало да бъдат  
подписани с електронен подпис от декларатора – Кмета на общината, а не от трето лице, което няма качеството на Кмет на  община Марица. 
В Насоките за кандидатстване по настоящата процедура е посочено, че проектното предложение се подава от Кандидата, като не е предвидена възможността същото да 
се подава от упълномощено лице. 
Удостоверения за проектантска правоспособност на всички членове на проектантския екип и чертежи, на всички части в идейния проект не са подписани с отделен 
електронен подпис,  съгласно т. 23.14. и т. 23.15. от Насоките за кандидатстване. 
Файлове „14. Kompleksen“; „27.3 NSI_Dkl-beneficieri-R_1303-2013_OP_NSI“; „CBA Waste Calc Model Maritza“; „Ideen proekt_10-14“; „Ideen proekt_p.5-9“;  „Ideen proekt_p.1-4“ 
и „Udostovereniya“ не се асоциират с електронните подписи, прикачени към тях в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“  от Формуляра за кандидатстване. 
 
Критерий 11: Представеното  предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 
и т.6, чл.12 т.2 и т.3 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, тъй като в него не са представени основни изходни 
параметри, необходими за разработване на последваща фаза на проектиране. Не е представен геоложки и хидрогеоложки доклад. Липсват геодезически измервания и 
подложки. Не е представено проучване на довеждащата инфраструктура.  
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Критерий 12: Представеният идеен проект (ИП) не покрива минималните изискванията за обем и съдържание на Наредба №4/05.2001г. Освен конкретни коти на мястото 
на заустване на пречистените битови води, липсват надлъжни профили на площадковата мрежа. Не са направени основни проверки за статическа устойчивост на басейна 
за инфилтрат. Не е показано съоръжението за пречистване на битовите отпадъчни води. Допуснати са грешки относно котите на фундиране. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 5: Декларацията в т.11 „Допълнителна информация необходима за оценката на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване не е подписана от 
лицето представляващо Кандидата по закон - Димитър Иванов Иванов (кмета на община Марица), а е подписана  от трето лице, Петър Иванов Минков (зам.-кмета на 
община Марица), чрез Пълномощно №94-00-1725/26.07.2016 г. 
 
Критерий 8:  Представеният актуален морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъци не е изготвен в съответствие с Методиката за определяне на 
морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите по отношение на извършване на 
пробонабиране през четирите сезона (измерването през сезони лято и есен реално е само през сезон лято), както и Насоките на т. 2.3.2. за маршрута на набиране на 
пробите, който трябва да е планиран и организиран така, че да осигури максимално покритие на изследваната територия. Количеството зелени отпадъци от паркове и 
градини е определено чрез експертна оценка, базирана на Приложение №1 от Методиката и не може да бъде прието, т.к. процентното съотношение на отпадъците в 
Приложение 1 на Методиката е определено на база смесени битови отпадъци, а не разделно събрани зелени отпадъци.  
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване. В т. 5. „Бюджет“ от формуляра за 
кандидатстване (ФК)  сумата от стойностите на разходите за дейност 2 е 2 865 316,62 лв., докато в т. 7 от ФК  за дейност 2 е посочена обща стойност  2 773 516,62 лв. В 
стойността на дейност 2 в т.7 не е включен разходът за изготвяне на работен проект - 91 800,00 лв. с ДДС. 
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. по отношение на 
анализа на чувствителността и анализа на риска, прогнозата за БВП, използвания инфлационен индекс, анализа на търсенето, прогнозата за количества отпадъци, 
прогнозата за приходи и разходи, както и за количества отпадъци за цялата система за управление на отпадъците, начина на третиране на ДДС, полезния живот на 
активите „тип строителство“, „машини и оборудване“ и „оборудване с кратък полезен живот“, инкременталните разходи, разходите за реинвестиции, анализа на 
финансовата устойчивост на база инкрементални потоци, необходимите приходи за експлоатация и поддръжка, социалната поносимост за такса битови отпадъци, 
критичните променливи, анализ на сценариите и др. 
 
Критерий 16: При проверката на техническата документация от проектното предложение е установено несъответствие на обема и съдържанието на отделните части с 
нормативната уредба. Има съществени пропуски в изходната информация и статистически изчисления с пряко влияние върху стойността на СМР, а именно:  
- ПИП не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12 т.2 и т.3 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти. Няма данни за: геодезически измервания и подложки, външни връзки и възможности за реализирането им и т.н. Не е представен доклад за 
геоложки и хидрогеоложки проучвания, а данните са недостатъчни. Довеждащата инфраструктура не е проучена и не са дадени техническите й параметри. Подробните 
устройствени планово (ПУП) също са елементи на проучвателните процеси и следва да се разгледат като част от ПИП. Липсва информация за собствеността на 
напоителните канали, както и за съгласуване на заустването на пречиствателното съоръжение със собственика на напоителния канал. Не е представено и разрешително за 
заустване. 
- Представеният ИП не е в съответствие с чл.18, ал.4 и ал.5 от Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. Не са спазени изискванията за 
качество и ИП не дава цялостна представа за компостиращата инсталация, защото в него са представени геоложките и хидрогеоложките данни от ПИП, които не са на 
основание приложен доклад и са недостатъчни. Няма информация за подпочвените водни стоежи при положение, че площадката е между два напоителни канала и се 
предполага замочуряване в дъждовни сезони. В част „Конструктивна“ не са направени проверки на изплаване на дълбоко фундираните съоръжения - басейна за 
инфилтрат и пречиствателното съоръжение за битови води, с което са нарушени изискванията на чл.47 от Наредба №4/05.2001г. За битовата сграда и оградата, 
фундирането е проектирано в сечението на първия геоложки пласт с мощност до -1.10 м от кота терен при препоръка да се фундира под него. 
 
Критерий 19: Кандидатът е попълнил текст „Съгласен съм с декларираните обстоятелства“ в поле „Декларация“, т.11 „Допълнителна информация необходима за оценката 
на проектното предложение“ от ФК, с което е изпълнил изискванията в т.26.3 от Насоките за кандидатстване, но проектното предложение е подписано с електронен 
подпис от  зам.-кмета на община Марица - Петър Иванов Минков на основание Пълномощно №94-00-1725/26.07.2016г., а не от кмета на община Марица - Димитър 
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Иванов Иванов.  
 
Критерий 20: В т.8 „Индикатори“ като целева стойност за индикатора 7.2.1. е посочено количеството депонирани отпадъци към 2019 г., а не към 2020 г., когато системата 
за разделно събиране би следвало да е заработила функционално и крайният продукт от компостиращата инсталация би бил по-скоро компост, отколкото неотговарящ на 
изискванията отпадък. Съгласно данните в Таблица 36 от ПИП целевата стойност за  индикатор 7.2.2. към 2020 г. следва да бъде 1 903,65 т, а не както е записано 1 593,38 т. 
Посочената целева стойност за индикатор за изпълнение 7.1.1. не е определена правилно предвид констатираните несъответствия при изготвянето на морфологичния 
анализ, както и по отношение това, че не е обоснована системата за разделно събиране, т.к. в нея не са взети предвид всички компоненти, сред които е и домашното 
компостиране. 
 
Критерий 24: Предложената система за разделно събиране не съответства на изискванията на глава втора на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци, т.к. в нея 
не са обхванати всички възможности за третиране на зелените отпадъци от домакинствата и общинските зелени площи, както и на биоотпадъците от домакинствата. 
Несъответствие и с чл.47 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци. Предвид, че община Марица депонира отпадъците си едновременно на две регионални депа, на едното от които не се извършва 
предварително третиране, не може да бъде гарантирано постигането на целите по реда на чл. 31 от Закона за управление на отпадъците. 
 
Критерий 25: Предпочитаният вариант на система за разделно събиране на зелени отпадъци е определен на база проведена анкета сред населението, а не на реални 
количества генерирани зелени отпадъци. При обследване на вариантите за система за разделно събиране не е обследвано дали разделното събиране на определените за 
целта площадки би оправдало транспортните разходи до площадката на инсталацията за компостиране, както и изобщо необходимостта от такива площадки в малките 
села с население под 1 500 жители и възможностите за  въвеждане на домашно компостиране там. Предвид задължението на кметовете на населените места по реда на 
чл. 34, ал.1 от ЗУО, не е представена информация в кои от 19-те населени места в община Марица реално се извършват дейности по почистване (косене, изрязване) на 
общински паркове, градини, гробищни паркове, зелени площи около общински сгради и др. Необходимостта от изграждане на система за разделно събиране изобщо, 
както и на компостираща инсталация, зависи от площта, заета от общинските зелени площи, от количеството генерирани зелени и биоотпадъци в дадено населено място, 
а не се определя на база брой жители и техните предпочитания за начин на разделно събиране. За целта от голямо значение е Програмата за управление на 
биоотпадъците да съдържа пълна инвентаризация на всеки парк и зелени площи на територията на общината. В ПУО на община Марица липсва такава информация.  
 
Критерий 26: Капацитетът на компостиращата инсталация не е ясно мотивиран и е определен на база погрешни изчисления в морфологичния анализ и масовия баланс по 
отношение на количества зелени отпадъци от обществени паркове и градини, на база на които до голяма степен е определен капацитетъта на инсталацията. Данните в 
ред 32 не съответстват на сумата на зелените и дървесните отпадъци за всяка година. Предвид това, че една част от всички генерирани отпадъци в общината отиват 
директно за третиране в МБТ инсталацията (ред 33.2) и е констатирано несъответствие в ред 32, както и липсата на формула в ред 33.3 и 35, не е ясно по какъв начин е 
определено количеството отпадъци на вход компостираща инсталация. От тук не става ясно как е определен капацитета на инсталацията. Не е достатъчно добре 
обоснована и предложената система за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Има несъответствие и между данните в ПИП и в масовия баланс, 
както и несъответствие между данните по отношение на посоченото количество на събраните смесени битови отпадъци от системата за организирано сметосъбиране за 
2014 г. в самия ПИП.  
 
Критерий 30: Не се приемат представените Решение № 241, взето с Протокол №7 от 24.06.2016г. на Общински съвет-Марица за одобряване на довеждащ водопровод и 
Решение №242, взето с Протокол №7 от 24.06.2016г. на Общински съвет - Марица, с което се одобрява ПУП-ПП за довеждащо ел. захранване до площадката - ПИ 
№87669.23.17, тъй като към датата на подаване на проектното предложение (01.08.2016г.) не са влезли в сила и приемането им е в нарушение на чл.10 от ПМС 
№107/10.05.2014г. (ПМС №107/10.05.2014г. е приложимо съгласно §10 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЗУСЕСИФ) във връзка с §4 от ПМС №162/05.07.2016г.). Видно от гореизложеното Представените ПУП-ПП, одобрени с Решение № 241 и Решение № 242 към крайната дата 
за кандидатстване по Процедурата не са влезли в сила и  не отговарят на т.23.23 от Насоките за кандидастване.  

BG16M1OP002-2.001-
0003 

Община Карлово Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 1: Кандидатът е подал проектното предложение, подписано с електронен подпис от кмета на община Карлово Емил Станев Кабаиванов, но изисканата 
допълнително документация е подписана с електронен подпис от Йордан Петров Халаджов, началник на отдел ПНО и ОП в Община Карлово, съгласно Пълномощно 
№59/14.10.2016г., а не от кмета на  община Карлово – Емил Станев Кабаиванов. В Насоките за кандидастване по настоящата процедура е посочено, че проектното 
предложение се подава от Кандидата, като не е предвидена възможността същото да се подава от упълномощено лице. 
 
Критерий 3: Не е приложено Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта 
от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС. Съответно не са представени документите съгласно точка 23.24 или 23.25 от Насоките за 
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кандидатстване. Удостоверения за проектантска правоспособност на всички членове на проектантския екип и чертежи, на всички части в идейния проект не са подписани 
с отделен електронен подпис, съгласно т. 23.14. и т. 23.15. от Насоките за кандидатстване. Представеното писмо с изх. №УО-1118/13.10.2016г на РИОСВ-Пловдив, в което 
се изразява принципно съгласие за ползване на част от натрупаните средства, представляващи отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. не следва да се 
приеме, тъй като не е съществувало към крайната дата за подаване на проектното предложение (01.08.2016г.) и приемането му би довело до нарушаване на нормата на 
чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4  от ПМС 162  на 
МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. 
 
Критерий 4: Всички  документи, прикачени в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ от ФК, са подписани с електронен подпис от кмета на община Карлово - 
Емил Станев Кабаиванов, но представените удостоверения за проектантска правоспособност на всички членове на проектантския екип и чертежи, на всички части в 
идейния проект не са подписани с отделен електронен подпис, съгласно т. 23.14. и т. 23.15. от Насоките за кандидатстване. Изисканата допълнително документация е 
подписана с електронен подпис от Йордан Петров Халаджов, началник на отдел ПНО и ОП в Община Карлово, съгласно Пълномощно №59/14.10.2016г., а не от кмета на  
община Карлово – Емил Станев Кабаиванов. 
 
Критерий 5: Кандидатът не е предоставил всички необходими доказателствени документи за осигурено финансиране на разходите по проекта по т.11 „Допустими 
кандидати“ от Насоките за кандидатстване. Представено е Решение №324/27.07.2016г. на Общински съвет-Карлово, с което се дава съгласие собствения принос и 
необходимото мостово финансиране да бъдат осигурени от отчисленията по чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г., но представеното  писмо с изх. №УО-1118/13.10.2016г на 
РИОСВ-Пловдив, в което се изразява принципно съгласие за ползване на част от натрупаните средства, представляващи отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 
г. не следва да се приеме, тъй като не е съществувало към крайната дата за подаване на проектното предложение (01.08.2016г.) и приемането му би довело до 
нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни 
фондове и § 4  от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. Съгласно т.11 „Допустими кандидати“от Насоките за кандидастване, кандидатът следва 
да представи Решение на общинския съвет и съгласие от РИОСВ. В настоящият случай това не е изпълнено, защото представеното писмо за съгласие не може да бъде 
прието.  
 
Критерий 7: Представеният масов баланс съдържа две таблици с информация за количеството на битовите отпадъци, нормата на натрупване, населението и процентното 
съотношение на морфологичния състав на отпадъците в община Карлово, а не само една, каквото е изискването съгласно т.13 „Дейности, допустими за финансиране“ от 
Насоките за кандидатстване и Приложение № 27.8 „Образеца на подробен масов баланс на отпадъците, генерирани на територията на община“ към Насоките за 
кандидатстване. Процентното съотношение на потока отпадъци, обозначени като „други“ във включения в масовия баланс морфологичен състав на отпадъците, не е в 
съответствие с процентното съотношение на отпадъците в Морфологичния анализ за община Карлово. 
 
Критерий 11: Представеното предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП)  не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 
и т.6, чл.12, т.2 и т.3 на Наредба №4/05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, тъй като не са представени основни изходни параметри, 
необходими за разработване на последваща фаза на проектиране. Няма данни за геоложки и хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подложки, външни 
връзки и възможности за реализирането им и т.н. ПИП не дава цялостна представа за строителното намерение защото технико-икономическата съпоставка на 
предложените две технологични схеми е направена само на основание разходите за оборудване и обслужване, като не е дадена приблизителна стойност на СМР, с което 
не се придобива представа за стойностните параметри на проектното предложение.  
Представеният ПИП  е за компостиране на зелени отпадъци от община Карлово, докато съгласно Решение №105 на Общински съвет-Карлово, взето с протокол 
№6/25.02.2016 г., съоръжението е за компостиране на зелените отпадъци и на община Сопот. С писмо №ОВОС-241/21.03.2016г. директорът на РИОСВ Пловдив съгласува 
„Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоотпадъци от община Карлово и община Сопот и довеждаща инфраструктура“. 
 
Критерий 12: Представеният идеен проект (ИП) не дава точните параметри на заустването на отпадъчните води в съществуващия довеждащ колектор до ПСОВ. Поради 
непълноти в ПИП в ИП не е изяснено и качеството на водите, които ще се подават към ПСОВ. Освен конкретни коти на мястото на заустване липсват надлъжни профили на 
площадковата мрежа. На основание на тези констатации следва да се заключи, че представеният ИП не покрива минималните изисквания за обем и съдържание на 
Наредба №4/05.2001г. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 1: Кандидатът не е предоставил всички необходими доказателствени документи за осигурено финансиране на разходите по проекта по т.11 „Допустими 
кандидати“ от Насоките за кандидатстване. Представено е Решение №324/27.07.2016г. на Общински съвет-Карлово, с което се дава съгласие собственият принос и 
необходимото мостово финансиране да бъдат осигурени от отчисленията по чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г., но представеното писмо с изх. №УО-1118/13.10.2016г на 
РИОСВ-Пловдив, в което се изразява принципно съгласие за ползване на част от натрупаните средства, представляващи отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 
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г. не следва да се приеме, тъй като не е съществувало към крайната дата за подаване на проектното предложение (01.08.2016г.) и приемането му би довело до 
нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни 
фондове и § 4  от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. Съгласно т.11 „Допустими кандидати“ от Насоките за кандидатстване кандидатът следва 
да представи Решение на общинския съвет и съгласие от РИОСВ. В настоящият случай това не е изпълнено, защото представеното писмо за съгласие не може да бъде 
прието.  
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 6: Не са спазени изискванията на т.7 от Насоките за кандидатстване за попълване на базови стойности към индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2. в т. 8 
„Индикатори“ от ФК. Попълнените базови стойности и за двата индикатора не съответстват на наличните данни в ПИП.  
За целева стойност за индикатор 7.2.1. е дадено количеството битови отпадъци съгласно данните от масовия баланс към 2019 г., а не през 2020 г. когато ще може да се 
очаква получаване на компост, отговарящ напълно на термина „продукт“, а не „отпадък“. Целевата стойност за индикатор 7.2.2. за община Карлово следва да съответства 
на задължението й за намаляване количеството депонирани биоразградими отпадъци до около 3 766,105 т. (след преизчисление без община Сопот), или 4 446,4 тона, т.к. 
през 1995 г. общините Карлово и Сопот са били заедно и общото количество генерирани биоразградими отпадъци за двете общини е било 12 704 тона. 
 
Критерий 8: Представеният „Морфологичен анализ за определяне състава на битовите отпадъци на община Карлово“ не съответства на Методиката за определяне на 
морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, защото не е пълен - не е 
извършена преценка за състава на фракция „други“, съгласно т.4.4. от Методиката, не е сумирано полученото количество по фракции (т.4.6. от Методиката) и т.н. до 
финално изчисляване на състава на битовите отпадъци, съгласно т.4.7. от Методиката. Не е отчетена дейността на изградената и функционираща от края на 2014 г. 
сепарираща инсталация, собственост на община Карлово. Не са посочени количествата на разделно събраните отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки и не е отчетено количеството на разделно събирани общински зелени отпадъци.  
 
Критерий 9: В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК кандидатът е посочил 30 месеца за изпълнение на проекта, като по този начин не е съобразил 
изискването в т.18 от Насоките за кандидатстване, а именно 24 месеца за фактическо изпълнение на проекта.  
В т.10 „План за външно възлагане“ кандидатът е предвидил шест позиции за външно възлагане на обществени поръчки с планирани дати на обявяване през месец 
ноември 2016 г. Във ФК липсва каквато и да е допълнителна информация за подготовката и провеждането на обществени поръчки във връзка с предстоящите за 
изпълнение дейности. В допълнение, кандидатът е посочил, че изборът на екип за управление на проекта ще бъде съгласно ПМС, без провеждане на процедура по ЗОП. В 
този случай позицията не следва да присъства в т.10 „План за външно възлагане“.  
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. по отношение на 
анализа на чувствителността и анализа на риска, прогнозата за БВП, използвания инфлационен индекс, анализа на търсенето, прогнозата за количества отпадъци, 
прогнозата за приходи и разходи, както и за количества отпадъци за цялата система за управление на отпадъците, начина на третиране на ДДС, полезния живот на 
активите „тип строителство“, „машини и оборудване“ и „оборудване с кратък полезен живот“, инкременталните разходи, разходите за реинвестиции, анализа на 
финансовата устойчивост на база инкрементални потоци, необходимите приходи за експлоатация и поддръжка, социалната поносимост за такса битови отпадъци, 
критичните променливи, анализ на сценариите и др. 
 
Критерий 16:  При проверката на техническата документация от проектното предложение (ПИП и ИП) се установи несъответствие на обема и съдържанието на отделните 
части с нормативната уредба. Има съществени пропуски в изходната информация и статистически изчисления с пряко влияние върху стойността на СМР. Не са дадени 
стойностни показатели на отделните строителни елементи, съгласно т.14.3 от Насоките за кандидатстване, с което не е изяснен размера на БФП. ПИП не съответства на 
изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12, т.2 и т.3 от Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Няма данни за геоложки и хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подложки, външни връзки и възможности за реализирането им и т.н. Подробните 
устройствени планово (ПУП) също са елементи на проучвателните процеси и следва да се разгледат като част от ПИП. ПИП не дава цялостна представа за строителното 
намерение, защото технико – икономическа съпоставка на предложените две технологични схеми е направена само на основание разходите за оборудване и обслужване. 
В ПИП не е дадена приблизителна стойност на СМР, с което не се придобива представа за стойностните параметри на проектното предложение.  
Представеният ИП не е в съответствие с изискванията за качество и не дава цялостна представа за компостиращата инсталация, защото ситуацията към част 
„Технологична“ е в неприемлив вид. Дадена е схематично без антетка и с визия на недовършен чертеж. Според геоложкия доклад проучването на площадката е до 3.5 м 
дълбочина. Подпочвените води според доклада се очакват до 3.00 м и по-високо (неопределено) през влажни сезони. Котата на фундиране на басейна за филтрат е над -
5.10 м и появата на подпочвена вода не е изключена. В част „Конструктивна“ резервоарът не е проверен на изплаване, с което са нарушени изискванията на чл.47 от 
Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. Към част „Пътна“ в обяснителната записка има неясен текст „… водоснабдяването ще се 
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осъществява от мрежата/от собствен водоизточник“. 
 
Критерий 18:  В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК, дейност 5, кандидатът не е предвидил подготовка на банер с линк към сайта на ОПОС, който е 
задължителен реквизит съгласно Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020. 
 
Критерий 20: Не са спазени изискванията на т.7 от Насоките за кандидатстване за попълване на базови стойности към индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2. в т. 8 
„Индикатори“от ФК. Попълнените базови стойности и за двата индикатора не съответстват на наличните данни в ПИП. За целева стойност за индикатор 7.2.1. е дадено 
количеството битови отпадъци съгласно данните от масовия баланс към 2019 г., а не през 2020 г., когато ще може да се очаква получаване на компост, отговарящ напълно 
на термина „продукт“, а не „отпадък“. Целевата стойност за индикатор 7.2.2. за община Карлово следва да съответства на задължението й за намаляване количеството 
депонирани биоразградими отпадъци до около 3 766,105 т. (след преизчисление без община Сопот), или 4 446,4 т., т.к. през 1995 г. общините Карлово и Сопот са били 
заедно и общото количество генерирани биоразградими отпадъци за двете общини е било 12 704 т. Посочената целева стойност 6 862,42 т. за индикатор за изпълнение 
7.1.1. не е определена правилно. Тази стойност се различава от данните в ПИП и в масовия баланс. 
 
Критерий 21: Не става ясно кой член на екипа ще изпълнява функциите по координация на дейностите по проекта. Не е определено и лице по нередностите. Кандидатът е 
посочил, че ръководителят на проекта може да бъде с образование в професионално направление от област „Технически науки“ или инженер. Тъй като не всички 
професионални направления от област „Технически науки“ дават инженерна професионална квалификация, не е обезпечено изискването от т.13 в Насоките за 
кандидатстване, съгласно което екипът за управление следва задължително да включва и инженер. Описанието на екипа за управление на проекта в т.7 „План за 
изпълнение/Дейности по проекта“, дейност 1 от ФК, както и в т.10 „План за външно възлагане“, позиция 1 от ФК се различава от описания екип в т.9 „Екип“ от ФК.  
 
Критерий 24: Не е представена подробна и достатъчно ясно обоснована система за разделно събиране на отпадъците предвид изискванията на Наредбата за разделно 
събиране на биоотпадъците, както по отношение на зелените отпадъци от общински паркове и градини, чието задължение за разделно събиране е на кмета на общината, 
съгласно чл.34 от ЗУО, респективно на чл. 9 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци, така и по отношение на разделното събиране на зелени и биоотпадъци 
от домакинствата и от ресторанти, заведения за обществено хранене и супермаркети, там където са обхванати от общинската система за събиране на отпадъците. Налице 
е несъответствие на дейностите по проекта и с чл.47 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
 
Критерий 25: На база представените в ПИП анализи не става ясно каква система се препоръчва за разделно събиране - смесена на зелени и биоотпадъци от 
домакинствата или отделно събиране на зелени и на биоотпадъци. Не е обследвано по какъв начин ще се гарантира събирането на до 10%  от хранителните отпадъци 
(предимно от зеленчуци и плодове) от домакинствата, каквото е твърдението за формиране на капацитета на инсталацията, при така предложената система за разделно 
събиране (записано е и във ФК). В проектното предложение не е посочен начин на изчисление или използваната формула (механизъм), в резултат на които е бил изчислен 
броят на необходимите съдове и техника за разделно събиране, както и на годишното количество на генерираните зелени отпадъци от общинските паркове и градини и 
зелените площи, чието поддържане е задължение на общината. От представената информация става ясно, че се обследва системата на база брой жители и тяхното 
намерение и предпочитания за начина на разделно събиране, а не преди всичко на изчисляване на приблизителните количества образувани отпадъци, съответно от 
домакинствата и заведения за хранене и супермаркети и пазари, както и от зелените площи. Количеството отпадъци от супермаркети и заведения за хранене не е 
обследвано изобщо, а се предвижда разделно събиране на кухненски отпадъци и от тях. 
Не става ясно и как е определена необходимостта само от едно превозно средство за събирането на биоотпадъците, като се има предвид, че не е  описано и как ще бъде 
реализирана системата за разделното събиране на зелените отпадъци от общинските зелени площи.   
Предложената система се различава от системата за разделно събиране на зелени и биоотпадъци, разгледана в Програмата за разделно събиране и постигане на целите 
за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците към Общинската програма за управление на отпадъците на община Карлово. В ПУО се препоръчва 
насърчаване на домашното компостиране, което не е обследвано от предложената в ПИП система за разделно събиране.  
 
Критерий 26: В т.8 „Индикатори“от ФК за индикатор за допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци е записано количество 6 862,42 т., докато в т.13.1.20. от ПИП 
и съответно в табл. 22 е записано, че се предвижда влагане на 6 960,92 т/г. суров материал. От друга страна в масовият баланс в ред 35 количеството на отпадъците на 
вход компостираща инсталация варира между 7 069 и 6 225 т.  
Предвид представянето на непълен морфологичен анализ, липса на данни за количеството на зелените отпадъци от общински паркове и градини, разминаването на 
информацията в приложените документи и не добре разработената и обоснована система за разделно събиране на отпадъците не може да се заключи, че капацитетът на 
инсталацията за компостиране е ясно мотивиран и обоснован. 
 
Критерий 28: Съгласно протокола от проведеното на 14.01.2016 г. общо събрание на РСУО на общините Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово е взето решение 
общините Карлово и Сопот да участват в проект по процедура "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани злелени и/или 
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биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимите съдове и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци". Съгласно писмо на РИОСВ-
Пловдив с изх. №ОВОС-241/21.03.2016г., относно уведомение за инвестиционно предложение общините Карлово и Сопот съвместно  предвиждат изграждане на 
общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоотпадъци от двете общини и довеждаща инфраструктура. Внесеното за оценка проектно предложение, 
обаче е само за "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани злелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимите съдове и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" за нуждите на Община Карлово. 
Съгласно информацията в ПИП, проучването на нагласите на населението за разделно събиране на зелени и биоотпадъци, както и за използването на получения компост 
е направено сред населението на общините Сопот и Карлово, а цялата информация в ПИП касае изграждане на компостираща инсталация само за община Карлово. 
 
Критерий 30: Кандидатът е представил Решение  №КЗЗ-27/14.09.2016 г. на Комисията за земеделски земи, с което се променя предназначението на имот 36498.37.42 
(обособен от ПИ №36498.37.364), отреден с ПУП-ПЗ  за площадка за компостиране. Видно от представения документ, земята, предвидена за строителство на 
съоръженията за третиране на отпадъци, към крайната дата за кандидатстване по настоящата процедура (01.08.2016 г.) не е със сменено предназначение, съгласно 
предмета на инвестиционното намерение, поради което кандидатът не е изпълнил изискванията на критерий 30. Представеният документ (Решение  №КЗЗ-27/14.09.2016 
г.) не следва да се приеме, тъй като не е съществувал към крайната дата за подаване на проектното предложение – 01.08.2016г. (съгласно Насоките за кандидатстване) и 
приемането му би довело до нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г. Обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014г. (ПМС 107/10.05.2014г е приложимо съгласно 
§10 от ЗУСЕСИФ във връзка с §4  от ПМС №162 от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г). 

BG16M1OP002-2.001-
0004 

Община Петрич Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
Критерий 3: Кандидатът не е представил всички изискуеми документи съгласно т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за 
кандидатстване. Не са представени изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване в т.23.12 крайни административни актове - решение по ОВОС или решение за 
преценяване необходимостта от ОВОС/ОС, за инвестиционни предложения за проектното предложение, както и тези по т. 23.24. Информация за преценяване на 
необходимостта от ОВОС (при постановено решение да не се извършва ОВОС) или по т. 23.25. Подробно нетехническо резюме на доклад за ОВОС (при постановено 
решение по ОВОС). 
 
Критерий 4: Не са спазени изискванията на т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване. Приложените 
документи, към отговора от 14.10.2016 г. в ИСУН, не са подписани с отделен електронен подпис на кандидата.  
 
Критерий 11:  Представеното предварително (прединвестиционно) проучване не отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, защото липсва приложението геодезическо заснемане на терена (чл. 9, т. 5 от Наредба № 4 от 21 май 2001г.). 
 
Критерий 12: Идейният проект не е изготвен съгласно глава пета на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Липсват 
обособени проектни части. Идейният проект е оформен като обща обяснителна записка по всички части без чертежи с изключение на архитектурната част.  Обхватът и 
съдържанието на идейния проект не са достатъчни за ползването му за нуждите на съгласуването по реда на чл. 141 от ЗУТ, за издаване на разрешение за строеж, както и 
за възлагане на строежа по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ - липсват количествени сметки съгласно чл.18.ал.5 от Наредба № 4 от 21 май 
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и технико-икономическа обосновка за избрания вариант. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 6: Допусната е грешка в т.8. „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване. Индикаторът за резултат  „Общо количество на депонираните биоразградими 
битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ е заложен с базова стойност 11 127т. и  целева стойност 5 683т. В Програма за управление за 
отпадъците (ПУО) на община Петрич количествата на събраните смесени битови отпадъци за 2012 са 15 364т.  На база представения морфологичен анализ в ПУО, 
биоразградимите отпадъци са 54% или  8 296т.за 2012г., а не посочените в базовата стойност на индикатора - 11 127т.  
 
Критерий 9: Не са спазени указанията в т.18. „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от Насоките за кандидатстване.  В т.7 „План за 
изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК, Дейност 5 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация“ и Дейност 6 „Организация и управление на проекта“ са с 
продължителност 30 месеца вместо предвидения максимален срок за физическо приключване на дейностите от 24 месеца.  
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване. По проект се предвижда продажбата на 
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част от получения компост, което означава, че ще се извършва търговска дейност (облагаема доставка по ЗДДС). Това от своя страна позволява приспадане на данъчен 
кредит и прави ДДС по проекта недопустим разход за финансиране. Разходите за „Подготовка, организация и управление“ с ДДС представляват  11,08% от общо 
допустимите разходи по проекта, т.е. не са съобразени в ограничението заложено в ПМС 119, чл. 39, ал. 2. 
 
Критерий12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване  и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г.  
Не може да се определи достоверността на прогнозата за годишните експлоатационни разходи на компостиращата инсталация – в изчислителния модел на АРП е 
включена обобщена таблица от ПИП, към която липсват обяснения как се стига до посочените окрупнени стойности.  
Оперативните разходи не са разгледани като променливи и постоянни в изчислителния модел на АРП, а общата им стойност се разделя на количеството компост за 
първата година и получената стойност за тон отпадък се умножава след това по предвидените количества за следващите години.  
Разходите за експлоатация и поддръжка трябва да бъдат определени като се следва указанието, дадено в "Ръководство за АРП на инвестиционни проекти" от 2014г. – стр. 
164 – променливи и постоянни. В представените разходи на тон отпадък са включени и постоянни разходи. 
В изчислителния модел на АРП се използват 149,87лв./тон оперативни разходи, а в Анализа на децентрализиран или централизиран модел е разгледана примерна 
компостираща инсталация с капацитет 4 000т./г., която има оперативни разходи 57,06 лв./тон. Необосновано е това увеличение в експлоатационните разходи на тон, 
предвид че разглежданата компостираща инсталация е с капацитет 4 150т./г. (Масов баланс) 
По отношение на направените допускания: 
За остойностяване на транспортните разходи в „Анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление 
на отпадъците“ при анализа на транспортните разходи за превоз на зелените отпадъци, допускането „Други разходи свързани с превоза на зелени отпадъци“ е 
остойностено 20лв./курс , а в изчислителния модел на АРП е 30 лв./курс. В докладната част на АРП не са разгледани подробно транспортните разходи и направените 
допускания. 
Допусканията за годишния процент на инфлацията не съответстват на „Конвергентната програма на РБ 2016-2019“.   
При изчисляване на нормата на дефицита не са изключени непредвидените разходи за СМР. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря на актуалната нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и 
кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството: 
1. В идейния проект липсва част геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка), осигуряваща изменението на съществуващата конфигурация на релефа и 
удовлетворяваща изискванията на производствения процес, транспорта и отводняването.  
2. Липсват  необходимите изходни данни и задание за проектиране към частите на идейния проект.  
3. Представените архитектурни ситуационни решения на площадката не са изработени върху геодезично заснемане - не са в съответствие с чл. 29, ал.1 на Наредба № 4 от 
21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
4. Не са изяснени (със схеми и чертежи) технологичните, функционални и транспортни външни връзки и тези с изградената инфраструктура на съществуващото 
регионално депо за неопасни и инертни отпадъци – Петрич.  
5. Липсват конкретни решения (схеми) за връзките с надземните и подземните мрежи на техническата инфраструктура – в генплана не са посочени трасетата на 
площадковия водопровод и противопожарната мрежа, площадковата канализация с местата и котите на заустването и т.н. 
6. Не е ясно как се привързват към терена подпорните стени, ограждащи отвсякъде площадката за компостиране, след като няма част „Геодезия“. 
7. Обемът на резервоара за събиране на отпадъчните води не е оразмерен. Конструктивно е описан като вкопан, без да се уточняват формата, размерите му в план, 
дълбочината, строителната система, конструктивната схема, идейното конструктивно и строително-технологично решение, начина на фундиране, необходимостта от 
изолации и техния вид и др. 
8. Същото се отнася и за резервоара за противопожарни и технически нужди. 
9. Липсват количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР и спецификации на основните, предвидени за влагане строителни продукти с технически 
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 
10. Vitalbox е търговска марка и е недопустимо препоръчването й в архитектурната част на проекта. 
 
Критерий 20: Допусната е грешка в т.8. „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване. Индикаторът за резултат  „Общо количество на депонираните биоразградими 
битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ е заложен с базова стойност 11 127т. и  целева стойност 5 683т. В ПУО на община Петрич количествата 
на събраните смесени битови отпадъци за 2012 са 15 364т.  На база представения морфологичен анализ в ПУО, биоразградимите отпадъци са 54% или  8 296т.за 2012г., а 
не посочените в базовата стойност на индикатора - 11 127т.  
 
Критерий 25: Капацитетът на компонентите на компостиращата инсталация не съответства на генерираните количества отпадъци, подлежащи на третиране в нея, 
съгласно морфологичния анализ на ТБО на територията на общината, изготвен съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , 
утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
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Критерий 26: Има съществени несъответствия между представените данни относно количествата образувани отпадъци на територията на общината в морфологичния 
анализ, изготвен съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на 
околната среда и водите и предложения капацитет на инсталацията в  ПИП. 

BG16M1OP002-2.001-
0005 

Община Нови 
пазар 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
I. Оценка на административно съответствие: 
Критерий 1: Проектното предложение е подадено от друго лице, а не от кандидата, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се 
предвижда възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 3: Кандидатът не е предствил документ, съгласно изискванията на т. 23.27 от Насоките за кандидатстване, от който да е видно, че разполага с финансови 
ресурси, с които да покрие допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС, вкл. собствения принос, съгласно изискванията на т.11 
„Допустими кандидати“от Насоките за кандидатстване. Не е предстравен документ по т. 23.12 от Насоките за кандидатстване, както и документ по т. 23.24 или по т. 23.25 
от Насоките за кандидатстване. Документът по т.23.28 от Насоките за кандидатстване не е подписан от кандидата, а от друго лице без да има право за това. Не е 
представен документ/и съгласно изискванията на т.23.18 от Насоките за кандидатстване за новосъздадения елемент на техническа инфраструктура, административен акт 
за неговото одобряване, както и влязъл в сила административен акт, с който е одобрен документът по т.23.18 от Насоките за кандидатстване за имота-предмет на 
инвестиционното намерение. 
 
Критерий 4: Документите по т.23.28 и т.27.9 от Насоките за кандидатстване не са подписани от кандидата, а от друго лице без да има право за това. 
 
Критерий №5: Кандидатът не е предствил документ, съгласно изискванията на т. 23.27 от Насоките за кандидатстване, от който да е видно, че разполага с финансови 
ресурси, с които да покрие допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС, вкл. собствения принос, съгласно изискванията на т.11 
„Допустими кандидати“ от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 11: Обхватът и съдържанието на ПИП не отговаря изцяло на изискванията на глава втора от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти: липсват конкретни данни от инженерните проучвания за избраната площадка за компостиране - геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, 
хидроложки и геодезически, както и климатични проучвания, липсват ситуациите на компостиращите инсталации за вариантите, няма прогнозен график за 
продължителност на строителството и прогнозна стойност на строителното намерение, не са спазени чл. 3 и чл. 11 от Закона за измерванията и чл.26 от Наредба за 
единиците за измерване, разрешени за използване в Република България. 
 
Критерий 12: Обхватът и съдържанието на идейния проект не са достатъчни за ползването му за нуждите на съгласуването по реда на чл. 141 от ЗУТ (водещата 
технологична част на проекта е авторизирана от лице без необходимата професионална квалификация),  издаване на разрешение за строеж (не всички части на проекта 
се изработени в обем и съдържание, достатъчни за изясняване на проектното решение), както и възлагане на строежа по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 
142, ал. 2 от ЗУТ (не са изпълнени изискванията на чл. 18, ал. 5 от Наредба № 4/05.2001г.). 
 
II. Оценка на допустимост: 
Критерий 1: Кандидатът не е предствил документ, съгласно изискванията на т. 23.27 от Насоките за кандидатстване, от който да е видно, че разполага с финансови 
ресурси, с които да покрие допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС, вкл. собствения принос, съгласно изискванията на т.11 
„Допустими кандидати“от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 3: Не е предстравен документ по т. 23.12 от Насоките за кандидатстване, както и документ по т. 23.24 или по т. 23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 5: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 8: Кандидатът е представил доклад „Морфологичен анализ“ за 2015-2016г., който не е в пълно съответствие с Методиката за определяне на морфологичния 
състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите – липсват изчисленията от зонирането, както и 
резултатите от сезонните измервания. Представени са само обобщени данни. Това от своя страна подлага на съмнение доколко са достоверни данните, на база на които е 
извършено изчисляването на масовия баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 10: В т.1 „Основни данни“ от ФК неправилно е посочен териториалният обхват на предвидената за изграждане компостираща инсталация.  Съгласно Насоките за 
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кандидатстване по процедурата кандидатът следва да попълни информация за Местонахождение (Място на изпълнение на проекта) в т.1 Основни данни на Формуляра за 
кандидатстване в ИСУН 2020 на ниво „община“. В случая кандидатът е попълнил в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ – „Населено място“ вместо 
„Община“. 
 
Критерий 11: Поради допусната грешка в АРП при калкулиране нормата на финансовия дефицит, същата не може да бъде видяна и определена. Поради това 
въвеждането в бюджета на проекта на 99,2% финансов дефицит, респ. определянето на сумата на БФП и сумата на собственото участие на община Нови пазар, не може да 
бъде прието за достоверно. Стойността на разходите по дейност 2 „Инженеринг – проектиране, строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, обслужваща нуждите на община Нови пазар, област Шумен, вкл. изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до 
компостиращата инсталация и осъществяване на авторски надзор“, вкл. и ДДС, посочена в т.7 „План за изпълнение/ Дейности по проекта“ на формуляра за 
кандидатстване се различава от разходите за същата дейност, посочени в т.5 „Бюджет“ на проекта. Разходите за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, 
осигуряваща достъп само до изградените съоръжения са отнесени погрешно към позиция I.1 „Разходи за подготовка и СМР на основна инфраструктура“ на бюджета на 
проекта. 
 
Критерий 12: Налице е разминаване в представените данни за броя на населението на община Нови пазар за 2016г. в ПИП, масов баланс и АРП. При процентното 
изражение на  морфологичния състав на отпадъците е допусната техническа грешка (сумата от процентите за всяка една година за периода 2016-2020г. е 142,97%, докато 
за периода 2021-2026 тя е 100%). Това оказва влияние върху изчислените количества отпадъци на входа на компостиращата инсталация. В изчислителния модел е 
направено допускане за събираемост на приходите от такса битови отпадъци в двата сценария в размер на 90%, което не е отразено коректно в изчисленията.Разходите 
за събиране и транспортиране във вариант „с проект“ са прогнозирани да бъдат равни на разходите за събиране и транспортиране във вариант „без проект“, което е 
нереалистично . В доклада на АРП е отразено, че се постигат целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО и целите по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО, поради което размерът на отчисленията по 
чл.64 на ЗУО в сценарий „с проект“ след 2019 г. намаляват наполовина. Това допускане не съответства на разпоредбите на чл. 64, ал. 5 и ал.6 на ЗУО. При определяне 
размера на обезпеченията по чл.60 на ЗУО е отразена само площта и вместимостта на клетка 2 на регионалното депо. Това не съответства на разпоредбите на Наредба № 
7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, където е указано, че при 
определяне на обезпеченията е необходимо да бъде отчетен целия капацитет на депото, а не само на една от неговите клетки.  Разходите за замяна на краткотрайното 
оборудване са заложени през 2029 г. и 2039 г. като сума от годишните амортизационни квоти за 10-годишни периоди на оборудване със срок на полезен живот 10 години. 
Стойността на това оборудване е заложено в размер само на 3,5 на сто от: а) разходите за оборудване, съоръжения и обзавеждане и б) разходите за машини, необходими 
за площадката на инсталацията за компостиране. Не става ясно защо са заложени само 3,5% от първоначалната стойност. Не става ясно кое точно оборудване се 
предвижда да бъде заменено. Поради това, не би могло да се приеме, че е осигурено на нормалното функциониране на системата за целия референтен период. При 
определянето на оперативни приходи от компостираща инсталация са сумирани годишните оперативни разходи на компостиращата инсталация и 4,58% от годишните 
амортизационни квоти на активите в категория строителство; машини и оборудване със срок на полезен живот 25 г. и оборудване с кратък полезен живот - 10 години. Не е 
обосновано залагането в изчислителния модел именно на 4,58%, а не друг процент от сумата на амортизационните квоти в приходите. При доказване на финансовата 
устойчивост на проекта е възникнала грешка при въвеждане на формула, при което е изведено съобщение за грешка в Excel, тип "#NAME?". Поради това финансовата 
устойчивост не може да бъде доказана. При изчислението на приходите от такси за компостиращата инсталация  е възникнала грешка във формулата. Поради това не е 
известно каква е нормата на финансовия дефицит, респективно не може да бъде потвърдено правилното разпределяне на БФП по източници на финансиране и 
коректното изчисление на индикаторите за финансова доходност. Поради допуснати грешки при въвеждане на формули в изчислителния модел, при изчисленията на 
чувствителността и риска, са изведени съобщения за грешка тип "#NAME?" и тип "#VALUE". Не е представен сценариен анализ. 
 
Критерий 16: Техническата документация по обем и съдържание не е в съответствие с нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, 
геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, действаща към 1.VI.2015 г.: нарушен  е чл.1, ал.3. на Наредба № 2 за 
проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; не са спазени чл. 18, ал.5 и чл. 48, ал.2 от 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г.; не са спазени чл. 3 и чл.11 от Закона за измерванията и чл.26. от Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в 
Република България.  В приложената част геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка) обявеното в записката моделиране на топографската повърхност, 
изчислени и заложени в количествената сметка 1 872 m3 изкопно-насипните работи, не е приложено. Липсват описаните в записката: „7. Файлове с цифровия модел на 
обекта с разширение *.CAD и *.DWG“. Представения ситуационен план в част „Архитектурна“ не е в съответствие с чл. 29, ал.1 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти; Не са изяснени (със схеми и чертежи) технологичните, функционални и транспортни външни връзки и тези с изградената 
пречиствателна станция за отпадъчни води; Липсват конкретни решения (схеми) за връзките с надземните и подземните мрежи на техническата инфраструктура, не са 
посочени трасетата на площадковия водопровод и противопожарната мрежа, площадковата канализация с местата и котите на заустването и т.н. Липсва проект за 
охранителна ограда на площадката съгласно изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане 
на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредба № 7 от 8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Обемът на резервоара за събиране на 
отпадъчните води (басейн за инфилтрат) е приет с обем 500 m3 без технологично задание към останалите части на проекта. Строежите, категоризирани като съоръжения и 
инсталации за третиране на отпадъци, са втора категория строежи съгласно чл. 137 от ЗУТ, а не „четвърта“, както е записано от неизвестен проектант в обяснителната 
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записка на част „Пътна“ на идейния проект; В част „ВиК“ е третиран само площадковият водопровод, липсва площадковата канализация, чертежите нямат антетки и 
легенда.  В част „Пожарна безопасност“ е записано, че количеството вода за пожарогасене ще се осигури от басейна за инфилтрат. Същото е потвърдено и в комплексния 
доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите. В приложения Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционния идеен проект със съществените изисквания към строежите са описани, нефигуриращи или различаващи се от тези в проектното 
предложение данни.  
 
Критерий 19: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 25: Изборът на система за разделно събиране на биоотпадъците в ПИП, ИП и Индикативния опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника не е  ясно 
мотивиран, тъй като не е представен подробен доклад за извършен морфологичен анализ, съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Липсват изчисленията от зонирането, както и резултатите от 
сезонните измервания. Представени са само обобщени данни. Това от своя страна подлага на съмнение доколко са достоверни данните при изчисляването на масовия 
баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 26: Капацитетът на инсталацията не е ясно мотивиран, тъй като не е представен подробен доклад за извършен морфологичен анализ, съгласно Методиката за 
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Липсват 
изчисленията от зонирането, както и резултатите от сезонните измервания. Представени са само обобщени данни. Това от своя страна подлага на съмнение доколко са 
достоверни данните при изчисляването на масовия баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 30: Не е представен влязъл в сила административен акт, който се одобрява с документ по т.23.18 от Насоките за кандидатстване за елемента на техническа 
инфраструктура път. Не е удостоверено към коя дата е влязъл в сила административният акт, с който е одобрен документът по т.23.18 от Насоките за кандидатстване по 
отношение на имота, предмет на инвестиционното намерение. 

BG16M1OP002-2.001-
0006 

Община Несебър 
с партньор 
община Поморие 
 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 1: Подаденото проектното предложение е подписано с електронен подпис  от упълномощено лице. По настоящата процедура не се допуска упълномощаване 
на трето лице, което да подаде проектното предложение. Същото следва да бъде подадено от представляващия кандидата по закон – Кмета на община Несебър. 
 
Критерий 4: Не са спазени изискванията на т.23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване. Приложените 
документи към отговора от 14.10.2016 г. в ИСУН не са подписани с отделен електронен подпис на кандидата.  
 
Критерий 7: Не е представен масов баланс на количествата на битовите отпадъци на община Поморие, съгласно т.27.8 „Образец на подробен масов баланс на 
отпадъците, генерирани на територията на община“ от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 8: Представената Програмата за управление на отпадъците на община Поморие до 2020г., приета с  Решение №167/31.05.2012г. на Общинския съвет на община 
Поморие не може да се приеме за актуална, поради следните причини: 
Не е съобразена с: 
1. Закона за управление на отпадъците Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г. 
2. Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г. 
3. Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите №РД-
211/31.03.2015г. 
Представената информация относно количествата на битовите отпадъци за общината не е актуална, като обхваща периода 2008-2011г. 
Представената програма е разработена на база остарели нормативни документи. 
 
Критерий 9: Представен е План за използването на получения краен продукт- компост. Описания в него потенциал за производство на компост до 1 300т. годишно,  не 
отговаря на определения капацитет на инсталацията в представения масов баланс от община Несебър, където произведения компост е оценен на 1 081т. за 2018г.; 1 118 
т./г. за 2019г. Представен е „План за третиране на остатъчния отпадък“, който съдържа анализ на видовете и количеството на отпадъците, които могат да бъдат 
генерирани при експлоатацията на инсталацията за компостиране. Определения в него процент отпдъци (2%), които не подлежат на депониране в количествено 
измерение  представляват 76т., като тази стойност съответства само на посочената в Масовия баланс на община Несебър. Община Поморие не е представила масов 
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баланс. 
 
Критерий 11:  В представеното предварително (прединвестиционно) проучване липсват данните от инженерните проучвания за съществуващата Претоварна станция за 
отпадъци (ПСО), на територията на която ще се изгражда площадката за компостиране - геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и геодезически, както и 
климатични проучвания, съгласно изискванията на глава втора от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
 
Критерий 12: Представеният идеен проект не може да служи за възлагане на строежа по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ поради това, че не 
е изпълнено изискването на чл.18, ал.5, т.2 от глава пета на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 6: Допусната е грешка в т.8. „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване: 
Индикаторът за резултат  „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ е заложен с базова 
стойност 14 788т. и  целева стойност - 5 776.60т. 
По отношение определянето на базовата стойност - в ПУО на община Поморие не са посочени количествата смесени битови отпадъци за 2012г., а в ПУО на община 
Несебър количествата на събраните смесени битови отпадъци за 2012 г. са 52 850 т. От представеният морфологичен анализ към програмата процента на биоразградмите 
отпадъци е 60,2 % или 31 815т., което не кореспондира със заложената базова стойност на индикатора - 14 788т. 
По отношение определянето на целевата стойност - в ПУО на община Поморие и община Несебър  не са определени количествата на депонираните биоразградими 
отпадъци през 1995г., съответно не може да се определи и изпълнението на ограничението за депониране на 35% от образуваните биоразградими отпадъци към 2020г. 
 
Критерий 8: 
Морфологичният анализ за състава и количеството на битовите отпадъци на община Несебър не е извършен в съответствие с изискванията и препоръките на Методиката 
за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
Липсва междинен доклад за сезон „есен“ и реални данни за извършеното пробонабиране и изследване по зони, по аналогия на представените три междинни доклада от 
извършения анализ за сезони зима, пролет, лято.  
Не е спазено изискването на т.1.2.1 и т. 1.2.1.1 във връзка с т.1.2 „Охарактеризиране на отпадъчни потоци“. 
Анализа не е проведен през 4-те годишни сезона, съгласно указанията на т.2.3.1.2 „Сезонни зависимости в състава на отпадъците“ от Методиката.  
Морфологичният анализ за състава и количеството на битовите отпадъци на община Поморие не е извършен в съответствие с изискванията и препоръките на Методиката 
за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Не е спазено 
изискването на т.1.2.1 и т. 1.2.1.1 във връзка с т.1.2 „Охарактеризиране на отпадъчни потоци“. 
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване.  
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване липсва информация за стойността на дейностите по строителен надзор, авторски надзор и работно проектиране. 
Посочено е, че стойността на същите е включена към т.2 „Подготовка и СМР на основна инфраструктура“, в която по подточки са нанесени предвижданите строително-
монтажни работи.  
Това не е методологически правилно и затруднява изчисляването на относителния дял на Непредвидените разходи спрямо разходите за СМР, а така също и относителния 
дял на разходите за Подготовка, Организация и Управление спрямо общо допустимите разходи по проекта.  
Използвана е информация от Изчислителния модел на АРП, лист „Организация и управление“, където са посочени стойности за Проектиране,  Авторски и Строителен 
надзор.  
В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ строителният надзор е разписан като отделна Дейност 4 на стойност 60 000лв. (с ДДС), а в т. 5 „Бюджет“ е  посочено, че се 
включва към т.2 „Подготовка и СМР на основна инфраструктура“, които подточки се отнасят към Дейност 3 „Инженеринг“.  
Разходите за „Подготовка, организация и управление“ с ДДС представляват  14,39% от общо допустимите разходи по проекта, т.е. не са съобразени с ограничението, 
заложено в ПМС 119, чл. 39, ал.2. 
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване  и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г.  
Има разминаване в Информацията за население и количество отпадъци на Община Поморие в Анализа за нова инфраструктура и в изчислителния модел АРП.  
Представен е файл „Подробен масов баланс – Несебър“ (Excel формат), информацията в който се разминава с тази, използвана в изчислителния модел на АРП.   
При изчисляването на дисконтовия коефициент е допусната грешка – пропуска се един период и разходите за 2017г. се дисконтират все едно са извършени през 2018г. 
Това се отразява при изчисляването на дисконтираните инвестиционни разходи, оперативни разходи и приходи, остатъчна стойност и финансов дефицит.  
В изчислителния модел на АРП, на ред 31 от лист „Операт. приходи и разходи“, се дублира стойност (8,60лв.), която се съдържа в ред 30. Отчисленията по чл. 60 от ЗУО се 
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съдържат в цената от 19.70 лв. за депониране на тон отпадък.  
Различна е стойността на остатъчната стойност, изчислена в лист „Остатъчна стойност“ и тази, използвана при изчисляването на финансовия дефицит. Дължи се на 
неправилно дисконтиране.  
В оперативните разходи за компостиращата инсталация са включени два пъти разходите за персонал за шофьорите на камиони – веднъж в общите разходи за персонал, 
веднъж в транспортните разходи.  Дублират се и още веднъж, защото са заложени и в Поморие. 
 
Критерий 13:  Точка 6 „Финансова информация – източници на финансиране“ от ФК не е  попълнена коректно:  
1. На ред „Общо допустими разходи“ стойността включва и недопустимите за финансиране разходи. 
2. На ред „Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)“ – не е посочена стойността на недопустимите разходи, уточнени в т. 5 
„Бюджет“ от ФК в ИСУН. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря на актуалната нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и 
кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството: 
1. В част „Технологична“ няма технологични задания към другите части на проекта; не е ясно как се осъществява движението на входящите материали (биоотпадъците) 
преди постъпване на площадката за компостиране, как ще става меренето и къде се намира кантара на съществуващата претоварна станция;  
2. Представеният ситуационен план в част „Архитектурна“ не е в съответствие с чл. 29, ал.1 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. Не е ясно къде е мястото на резервоара за съхранение на инфилтрата и дъждовната вода. В проекта не е спазено изискването на чл. 31, ал. 1 от 
същата наредба в случай, че идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ; 
3. Липсва технологично задание за проектиране за част „Конструктивна“; съдържанието в обяснителната записка не отговаря на приложените документи и чертежи; не са 
приложени предварителни ориентировъчни изчисления за конструкциите, поемащи сеизмичните натоварвания; няма решение за изпълнението на резервоара за 
технологични води (инфилтрат); в записката и чертежите липсват каквито и да са забележки, спецификации и технически изисквания към основните влагани строителни 
продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (изискуемо съгласно чл.48, ал.2 на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП 
съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ); количествените сметки не са изготвени съгласно § 3. т.4 на Наредба № 4/05.2001 г. В частите за инсталации и мрежи на техническата 
инфраструктура на идейния проект също липсват количествени сметки и спецификации на основните съоръжения, машини и апарати, което е изискуемо, когато идейният 
проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. Като цяло по отношение на част „Конструктивна“ на идейния проект не са спазени 
изискванията на Глава девета, Раздел I, Част „Конструктивна на идейния проект“ на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. 
 
Критерий 19: Поле „Декларация, че проектът не е физически завършен или изцяло осъществен“ в т.11 „Допълнителна информация необходима за оценката на проектното 
предложение“ на ФК не е подписана от Кмета на Общината. 
 
Критерий 20: Допусната е грешка в т.8. „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване: 
Индикаторът за резултат „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ е заложен с базова 
стойност 14 788т. и целева стойност - 5 776.60т. 
По отношение определянето на базовата стойност - в ПУО на община Поморие не са посочени количествата смесени битови отпадъци за 2012 г. а в ПУО на община 
Несебър количествата на събраните смесени битови отпадъци за 2012г. са 52 850 т. От представения морфологичен анализ към програмата процента на биоразградмите 
отпадъци е 60,2 % или 31 815т., което не кореспондира със заложената базова стойност на индикатора - 14 788т. 
По отношение определянето на целевата стойност - в ПУО на община Поморие и община Несебър  не са определени количествата на депонираните биоразградими 
отпадъци през 1995 г., съответно не може да се определи и изпълнението на ограничението за депониране на 35% от образуваните биоразградими отпадъци към 2020г. 
 
Критерий 22 : В ПУО на община Несебър е залегнала подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за 
биоотпадъците на територията на Община Несебър и план за действие, но не са разписани конкретни мерки/дейности свързани с въвеждането или изменението на 
нормативни документи или други разпоредби, гарантиращи устойчивост от най- малко 5 години на инвестицията. 
ПУО на община Поморие не е актуална и не е съобразена с: 
1. Закона за управление на отпадъците Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г. 
2. Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г. 
3. Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите №РД-
211/31.03.2015г. 
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Критерий 25: Не може да се определи дали капацитета на компонентите на компостиращата инсталация съответства на генерираните количества отпадъци, подлежащи 
на третиране в нея, тъй като извършените морфологични анализи на общините не са съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 
утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
 
Критерий 26: Не може да се определи дали капацитета на компостиращата инсталация съответства на генерираните количества отпадъци, подлежащи на третиране в нея, 
тъй като извършените морфологични анализи на общините не са съгласно Методикатa за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , утвърдена със 
Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда. 
 
Критерий 27: Представената Програмата за управление на отпадъците на община Поморие до 2020 г., приета с  Решение №167/31.05.2012 г. на Общинския съвет на 
община Поморие не е съобразена с : 
1. Закона за управление на отпадъците Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г. 
2. Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 
3. Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите №РД-
211/31.03.2015 г. 
В ПУО на община Поморие не са представени мерки, които могат да се асоциират с дейностите по проектното предложение. 
 
Критерий 29: Представен е План за използването на получения краен продукт- компост. Описания в него потенциал за производство на компост до  
1 300 т. годишно, не отговаря на определения капацитет на инсталацията в представения масов баланс от община Несебър, където произведения компост е оценен на 
1081т. за 2018г.; 1118 т./г. за 2019г. 
Представен е „План за третиране на остатъчния отпадък“, който съдържа анализ на видовете и количеството на отпадъците, които може да бъдат генерирани при 
експлоатацията на инсталацията за компостиране. Определения в него процент отпдъци (2%), които не подлежат на депониране в количествено измерение  
представляват 76т., като тази стойност съответства само на посочената в Масовия баланс на община Несебър. Община Поморие не е представила масов баланс. 
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Община Кричим Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 1: Кандидатът е подал проектното си предложение, подписано с електронен подпис от  Даниел Георгиев Янакиев, а не от кмета на  община Кричим - Атанас 
Стефанов Калчев. Изисканата допълнително документация  е подадена в рамките на определения срок, но отново е подписана с електронен подпис от  Даниел Георгиев 
Янакиев, а не от Кмета на община Кричим - Атанас Стефанов Калчев. В Насоките за кандидастване по настоящата процедура е посочено, че проектното предложение се 
подава от кандидата, като не е предвидена възможността същото да се подава от упълномощено лице. 
 
Критерий 3: Не е приложено Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта 
от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС, съответно не са представени документите съгласно точка 23.24 или 23.25 от Насоките за 
кандидатстване. Представен е ПУП-ПЗ за площадката за компостиращата инсталация, като представената заповед за одобряване на ПУП-ПЗ на площадката е  влязла в 
сила на 17.08.2016г. Представени са и констативен протокол от 18.08.2016 г., служебна бележка и съобщение до заинтересованите лица, удостоверяващи, че заповед за 
одобряване на  ПУП-ПЗ за площадката  не е обжалвана и е влязла в законна сила. Представените документи не следва да се приемат, тъй като същите не са съществували 
към крайната дата за подаване на проектното предложение – 01.08.2016г. и приемането им би довело до нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г. 
(ПМС №107/10.05.2014г., Обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014г. е приложимо съгласно §10 от ЗУСЕСИФ във връзка с §4 от ПМС №162 от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 
12.07.2016г). От представените документи е видно, че ПУП-ПЗ не е бил одобрен и влязъл в сила към  крайната дата за подаване на проектното предложение, поради което 
не отговаря на изискването на т.23.18 от Насоките за кандидатстване. Кандидатът е представил и решение на Общински съвет-Кричим, с което се одобряват ПУП-ПП за 
довеждащи до площадката път и ел. захранване, от което е видно, че ПУП-ПП за довеждащ път и ел. захранване до площадката не са били одобрени и влезли в законна 
сила към крайната дата за подаване на проектното предложение – 01.08.2016г., поради което същите не отговарят на изискването на Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 4: Кандидатът е подал проектното предложение , подписано с електронен подпис от Даниел Георгиев Янакиев, а не от кмета на община Кричим - Атанас 
Стефанов Калчев, в резултат на което Декларациите в т.11 „Допълнителна информация необходима за оценката на проектното предложение“ от Формуляра за 
кандидатстване също са подписани с електронен подпис от Даниел Георгиев Янакиев, а не от кмета на община Кричим - Атанас Стефанов Калчев. В Насоките за 
кандидатстване по настоящата процедура е посочено, че проектното предложение се подава от кандидата, като не е предвидена възможността същото да се подава от 
упълномощено лице. 
 
Критерий 5: Кандидатът е представил документи, доказващи, че е осигурено финансирането на собствения принос по проекта, но не е представил документи, с които 
доказва осигурено финансиране за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС (мостово 
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финансиране), т.к. и с двете представени решениея на Общински съвет-Кричим не се дава съгласие за осигуряване на финансиране за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта. 
 
Критерий 11: Представеното предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) не покрива изискванията на критерия, т.к. не съответства на изискванията за обем и 
съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12, т.2 и т.3 от Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. В ПИП не са представени 
основни изходни параметри необходими за разработване на последваща фаза за проектиране, в него няма данни за геоложки и хидрогеоложки проучвания, 
геодезически измервания и подложки, външни връзки и възможности за реализирането им и т.н. ПИП не дава цялостна представа за строителното намерение, защото в 
технико-икономическата съпоставка на предложените две технологични схеми е направена само на основание разходите за оборудване и обслужване. ПИП не дава 
приблизителна стойност на СМР, с което не се придобива представа за стойностните параметри на проектното предложение.  
 
Критерий 12: В представеният идеен проект (ИП) са допуснати несъответствия между отделните части на проекта. ИП не дава цялостна представа за компостиращата 
инсталация, защото не дава решение за довеждащ водопровод.  
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 1: Кандидатът е представил документи, доказващи, че е осигурено финансирането на собствения принос по проекта, но не е представил всички изискуеми 
документи, с които доказва осигурено финансиране за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 
(мостово финансиране), т.к. и с двете представени решения на Общински съвет-Кричим не се дава съгласие за осигуряване на финансиране за покриване на 
първоначалните допустими разходи по проекта. 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 5: Декларациите в т.11 „Допълнителна информация необходима за оценката на проектното предложение“ от ФК са подписани с електронен подпис от Даниел 
Георгиев Янакиев, а не от кмета на община Кричим - Атанас Стефанов Калчев. Кандидатът е следвало да изпише под текста към декларацията за липса на двойно 
финансиране в т.11 от ФК "съгласен съм с декларираните обстоятелства", вместо това е преповторил текстовете от декларацията. 
 
Критерий 6: В т.8 „Индикатори“ от ФК като целева стойност за индикатор 7.2.1. е посочено количеството депонирани отпадъци към 2019 г., а не към 2020г., когато 
системата за разделно  събиране би следвало да е заработила функционално и крайният продукт от компостиращата инсталация би бил по-скоро компост, отколкото 
неотговарящ на изискванията отпадък. За индикатор 7.2.2. съгласно данните в ПИП целевата стойност за количеството депонирани биоразградими отпадъци към 2020 г. 
следва да бъде 528 т., а не както е записано в индикатора за депониране на биоразградими отпадъци 878,83 т., откъдето е видно, че не могат да бъдат постигнати целите 
към 2020 г. по отношение на депонирането на биоразградимите отпадъци.  
 
Критерий 8: Морфологичният анализ не е пълен, т.к. не е извършено сумиране на образуваните количества смесени битови отпадъци с разделно събраните отпадъци по 
фракции (по т.4.6. от Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на 
околната среда и водите). За целта е необходимо към всяка фракция образувани смесени отпадъци да се добавят съответните количества разделно събрани отпадъци от 
същата фракция и така да се получат общите количества образувани отпадъци по фракции. Към количествата на градинските и дървесните отпадъци следва да се добави 
количеството разделно събрани от общината зелени отпадъци от общински паркове и градини, съгласно задължението на кмета на общината по реда на чл.34 от ЗУО. 
Следва да бъде извършено изчисляване на морфологичния състав на всички образувани битови отпадъци. Морфологичният състав се получава, като образуваните 
отпадъци от всяка фракция се разделят на образуваните смесени битови отпадъци (както е показано в  Приложение №3 от Методиката). Едва след това може да бъде 
посочен морфологичният състав на всички образувани битови отпадъци в община Кричим. От представеният морфологичен анализ не става ясно по какъв начин са 
изчислени количествата разделно събрани зелени и биоотпадъци извън състава на смесения битов отпадък, съгласно данните от таблицата на стр.6.  От Приложение №9, 
на база на което е дадена експертната оценка не става ясно кои площи са взети предвид  и с какво количество за декър зелени отпадъци е направено изчислението. Не е 
представена и формула или механизъм на база на който е направената експертна оценка. Няма данни и за видовете и количествата на разделно събраните рециклируеми 
отпадъци за 2015 г. 
 
Критерий 9: В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК кандидатът е посочил 30 месеца за изпълнение на проекта, като по този начин не е съобразил 
изискването в т.18 от Насоките за кандидатстване, а именно 24 месеца за фактическо изпълнение на проекта. В т.10 „План за външно възлагане“ кандидатът е предвидил 
пет позиции за външно възлагане на обществени поръчки с планирани дати на обявяване през месец ноември 2016 г. Във ФК липсва каквато и да е допълнителна 
информация за подготовката и провеждането на обществени поръчки във връзка с предстоящите за изпълнение дейности по проекта. Кандидатът е посочил, че изборът 
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на екип за управление на проекта ще бъде съгласно ПМС, без провеждане на процедура по ЗОП. В този случай позицията не следва да присъства в т.10 „План за външно 
възлагане“. 
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване. В т. 5. „Бюджет“ от ФК  сумата от 
разходите по дейност 2 не отговаря на стойността на дейност 2, посочена в т. 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК. 
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. по отношение на 
анализа на чувствителността и анализа на риска, прогнозата за БВП, използвания инфлационен индекс, анализа на търсенето, прогнозата за количества отпадъци, 
прогнозата за приходи и разходи, както и за количества отпадъци за цялата система за управление на отпадъците, начина на третиране на ДДС, полезния живот на 
активите „тип строителство“, „машини и оборудване“ и „оборудване с кратък полезен живот“, инкременталните разходи, разходите за реинвестиции, анализа на 
финансовата устойчивост на база инкрементални потоци, необходимите приходи за експлоатация и поддръжка, социалната поносимост за такса битови отпадъци, 
критичните променливи, анализ на сценариите и др. 
 
Критерий 16: При проверката на техническата документация от проектното предложение (ПИП и идеен проект) са установени несъответствия на чертежи и елементи в 
различните части на проекта, а именно: 
1. ПИП не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12 т.2 и т.3 от Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на 
инвестиционните проекти. Няма данни за геоложки и хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подложки, външни връзки и възможности за 
реализирането им и т.н. Подробните устройствени планово (ПУП) също са елементи на проучвателните процеси и следва да се разгледат като част от ПИП. Не е решен 
въпроса с водоснабдяването на площадката и са предложени временни и противоречащи си решения. Например в обяснителната записка се казва, че не се предвижда 
водоснабдяване с кладенец и на същата страница се казва, че по време на строежа ще се направи сондаж. Няма представен ПУП за външната връзка на площадковата 
мрежа с външното водоснабдяване. Представеният ПИП не дава цялостна представа за строителното намерение защото технико – икономическа съпоставка на 
предложените две технологични схеми е направена само на основание разходите за оборудване и обслужване. ПИП не дава приблизителна стойност на СМР, с което не 
се придобива представа за стойностните параметри на проектното предложение.  
2. Представения ИП не дава цялостна представа за компостиращата инсталация, защото на Генералния план е дадена площадка за депозиране на хранителни отпадъци, а 
такава според технологията на избрания вар.I  не се предвижда. Решението за водоснабдяване на площадката е оставено за последващ етап. Не е разработен ПУП за 
външната връзка, а предложението водоснабдяването да става с цистерни в резервоари не е разработено. Разходите за водоснабдяване на служителите и работниците с 
прясна вода чрез цистерни (при спазване на санитарните норми за времепрестой в резервоари) не са отчетени в експлоатационните разходи. В част „Пожарна 
безопасност“ е предложено пожарогасенето да се осъществява с инфилтрата от резервоара за съхранение, което е недопустимо.  Според геоложкия доклад проучването 
на площадката е до 3.5 м дълбочина. При сондажи на 20.07.2016г. са установени „много влажни“ пластове от песъчливи глини. Сондажа е отчетен като сух до проучваната 
дълбочина. Котата на фундиране на басейна за филтрата е над -6.40м. и появата на подпочвена вода не е изключена. В част „Конструктивна“ резервоара не е проверен на 
изплаване, с което са нарушени изискванията на чл.47 от Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. Техноложкия чертеж на 
резервоара в част „ВиК“ не съответства на този в част „Конструктивна“. В записката към част „ВиК“ за отпадъчните води от битовата сграда се предвижда „Септична яма“ 
което е недопустимо. На схемата е показана изгребна яма. Изгребната яма и водомерната шахта не са показани на Генералния план в част „ Техноложка“. Съответствието 
на отделните части на проекта е задължително. Съгласно чл.16  на Наредба №4/05.2001г. ИП може да се изработва в една или повече проектни части и съгласно т.3 на 
същия член при водеща техноложка част на проекта инсталационните части са придружаващи. 
 
Критерий 18: Кандидатът не е предвидил подготовка на банер с линк към сайта на ОПОС, който е задължителен реквизит съгласно Насоки за информация и комуникация 
на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020. 
 
Критерий 20: В т.8 „Индикатори“ от ФК като целева стойност за индикатор 7.2.1. е посочено количеството депонирани отпадъци към 2019 г., а не към 2020г., когато 
системата за разделно  събиране би следвало да е заработила функционално и крайният продукт от компостиращата инсталация би бил по-скоро компост, отколкото 
неотговарящ на изискванията отпадък. За индикатор  7.2.2. съгласно данните в ПИП целевата стойност за количеството депонирани биоразградими отпадъци към 2020 г. 
следва да бъде 528 т., а не както е записано в индикатора за депониране на биоразградими отпадъци 878,83 т., откъдето е видно, че не могат да бъдат постигнати целите 
към 2020 г. по отношение на депонирането на биоразградимите отпадъци.  
 
Критерий 21: Не става ясно кой член на екипа за управление на проекта ще изпълнява функциите по координация на дейностите по проекта. Не е определено и лице по 
нередностите. Кандидатът е посочил, че ръководителят на проекта може да бъде с образование в професионално направление от област „Технически науки“ или 
инженер. Не всички професионални направления от област „Технически науки“ дават инженерна професионална квалификация. По този начин не е обезпечено 
изискването от т.13 в Насоките за кандидатстване, съгласно което екипът за управление трябва да включва задължително и инженер.  
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Критерий 24: Констатирано е несъответствие с чл.47 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Дейностите за разделното събиране на зелени отпадъци при сега предложената система за събиране не са 
съобразени с изискванията на чл.34 от ЗУО и чл. 9 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 
 
Критерий 25: В ПИП не е посочен броят на необходимите съдове за разделно събиране и не е обоснован. Кандидатът предвижда да използва контейнери и кофи, както и 
камион, снабден с тежка преса за събирането на растителния отпадък от общинските паркове, градини и зелени площи. Не е посочено дали тази дейност ще се изпълнява 
от фирмата, ангажирана от общината. В случай на изпълняване на тази дейност от фирма, използването на контейнери и кофи за разделно събиране на зелени отпадъци 
от общински зелени площи не е обосновано. Не е изяснен въпроса и по отношение на разделно събиране на биоотпадъците от домакинствата. Предвижда се и събиране 
на зелените отпадъци от оранжерии. В съответствие с изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците общината има задължение да събира зелените 
отпадъци от оранжериите само ако се обслужват от общинската система за разделно събиране. Освен това тук говорим за два вида отпадъци-треви от плевенето (зелен 
отпадък) и плодове и зеленчуци, които са негодни за консумация (биоотпадъци). Съгласно информацията в ПИП, ФК и ИП предвижданата инсталация е само за 
компостиране на зелени и дървесни отпадъци. Не е изяснено дали общинската система за събиране на отпадъци е обхванала тези частни градини и оранжерии или не е. 
Не е разгледан варианта за компостиране на място на този вид отпадъци. Предвид, че в приложение №9 към морфологичния анализ не е приложена формула, даваща 
представа за включените площи и количеството зелен отпадък за декър, използвани при изчисляването на зелените отпадъци от паркове и градини, не може да се 
заключи дали капацитета на инсталацията е определен правилно, както и дали системата за разделно събиране е разработена съобразно нуждите на общината. 
Въвеждането на домашно компостиране също не е обследвано като вариант за третиране на зелените отпадъци от общината в рамките на системата им за разделно 
събиране. Предвид констатираните несъответствия не може да се заключи, че системата за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци за община 
Кричим е ясно мотивирана и е в съответствие с изготвения морфологичен анализ. 
 
Критерий 26: Процентното съотношение на морфологичния състав на видовете отпадъци от масовия баланс не съответства на процентното отношение на видовете 
отпадъци от направения през 2015-2016 г. морфологичен анализ. Има несъответствие в количествата рециклирани отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метал 
(ред 33.1) и очакваните генерирани количества по години (редове 18, 19, 20 и 21), както и в разделно събраните зелени и биоразградими отпадъци (ред 32) и съответните 
прогнозни количества зелени и биоразградими отпадъци (редове 18, 22, 29 и 0,5 от ред 25, но само 0,5 от текстилните отпадъци), т.к. биоразградимите отпадъци 
представляват хранителни, хартия и картон, градински, дървесни и 0,5 от текстилните, а в зелените се включват и дървесните освен градинските. Възниква въпросът по 
какъв начин е определено количеството на вход компостираща инсталация при условия, че е базирано на количествата разделно събрани зелени и биоразградими 
отпадъци - ред 32, а те от своя страна са образувани само от количествата на зелените и дървесните отпадъци, без други биоразградими. Стойностите в ред 35 от масовия 
баланс се изменят през годините и се  различават от заложения във Формуляра за кандидатстване капацитет на компостиращата инсталация 2 002,88 т/г., както и от 
прогнозите за генерираното количество битови биоотпадъци до 2020 г., съгласно табл.27 в ПИП.  Предвид посочените несъответствия в масовия баланс и ПИП, както и 
неточностите в изготвения морфологичен анализ и не добрата обосновка на системата за разделно събиране на зелените и/или биоразградимите отпадъци, може да се 
заключи, че капацитетът на инсталацията не е обоснован и не е определен правилно. 
 
Критерий 30:  Заповедта за одобряване на ПУП-ПЗ  е заверена, че е влязла в сила на 17.08.2016г. От представения документ е видно, че ПУП-ПЗ не е бил одобрен и влязъл 
в сила към крайната дата за подаване на проектното предложение, поради което не отговаря на изискването на т.23.18 от Насоките. 
Кандидатът е представил решение на Общински съвет-Кричим, с което се одобряват ПУП-ПП за довеждащи до площадката път и ел. захранване. От представения 
документ е видно, че ПУП-ПП за довеждащ път и ел. захранване до площадката не са били одобрени и влезли законна сила към крайната дата за подаване на проектното 
предложение – 01.08.2016г., поради което същите не отговарят на изискването на Насоките за кандидатстване. Кандидатът е представил и решение на КЗЗ 
№31/11.10.2016г. за одобряване на площадката (имот ПИ №39912.301.2). С представеният документ не се удостоверява, че е променено предназначението на имота. 
Същият не следва да се приеме, тъй като не е съществувал към дата за подаване на проектното предложение и приемането му би довело до нарушаване на нормата на 
чл.10 от  ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4 от ПМС 162 на МС 
от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. 

BG16M1OP002-2.001-
0008 

Община 
Каолиново с 
партньор община 
Венец 
 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
I. Оценка на административно съответствие: 
 
Критерий 1:Проектното предложение е подадено от друго лице, а не съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване  от кандидата. По тази процедура не се 
предвижда възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 3: Не е предстравен документ по т. 23.12 от Насоките за кандидатстване, както и документ по т. 23.24 или по т. 23.25 от Насоките за кандидатстване. Не са 
представени актуални към момента на кандидатстване скици на имотите, предмет на инвестиционното намерение, съгласно т.23.23 от Насоките за кандидатстване. 
Документът по т.23.28 не е подписан от кандидата, а от друго лице без да има право за това. От партньора не е представен документ по т.27.9 от Насоките за 
кандидатстване. 
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Критерий 4: Документът по т. 23.5 от Насоките за кандидатстване не е подписан с електронен подпис. Документът по т.23.28 от Насоките за кандидатстване не е подписан 
от кандидата, а от друго лице без да има право за това. Част от документите по т. 23.14 от Насоките за кандидатстване не са подписани коректно с елентронен подпис 
съгласно Насоките за кандидатстване и съгласно Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез 
Информационната система за управление и наблюдение 2020 „ИСУН 2020“, утвърдени от заместник министър-председателя по Европейските фондове и икономическата 
политика; 
 
Критерий 11: Приложеното прединвестиционно проучване не отговаря напълно на изискванията на глава втора от Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, тъй като не е приложено упоменатото геодезическо заснемане на площадката за нуждите на прединвестиционното 
проучване на компостиращата инсталация; липсва прогнозен график за продължителността на строителството от откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на възложителя с акт образец 15; няма прогнозна стойност на строителното намерение. 
 
Критерий 12: Представеното предложение в проектна фаза идеен проект не може да послужи за възлагане на строежа по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 
142, ал. 2 от ЗУТ поради това, че не е изпълнено изискването на чл.18, ал.5. т.2. от глава пета на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. 
 
II. Оценка на допустимост: 
 
Критерий 3: Не е предстравен документ по т. 23.12 от Насоките за кандидатстване, както и документ по т. 23.24 или по т. 23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 4: Не е учредено ограничено вещно право в полза на държавата, във връзка с изграждане на ел. захранването на обекта. 
 
Критерий 5: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 8: Кандидатът е представил 2 доклада: „Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на община Венец битови отпадъци“ и 
„Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на община Каолиново битови отпадъци“ за 2015-2016г., които не са  в пълно съответствие с 
Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите – 
липсват изчисленията и резултатите от сезонните измервания, които кандидатът твърди, че е извършил. Представени са само обобщени данни. Това от своя страна 
подлага на съмненение доколко са достоверни данните при изчисляването на масовия баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на 
биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 9: В т.1 „Основни данни“ от ФК срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, което е в съответствие с Насоките за кандидатстване, но в т.7 „План за 
изпълнение/Дейности по проекта“, Дейност 1 е с продължителност също 30 месеца, вместо предвидените максимално 24 месеца за дейностите по проекта. Срокът за 
изпълнение на проекта (по т.1 „Основни данни“) трябва да включва и допълнително 6 месеца, в рамките на които в едномесечен срок от изтичане на срока за изпълнение 
на дейностите по проекта кандидатът следва да изготви и внесе окончателен доклад по проекта и 5 месеца след получаването на окончателния доклад по проекта, в 
рамките на които УО на ОПОС трябва да извърши документално приключване на проекта и финално плащане на верифицираните разходи. В случая срокът за изпълнение 
на целия проект и срокът за изпълнение на Дейност 1 е един и същ - 30 месеца, което не позволява да бъде изготвен и внесен окончателен доклад по проекта и 
впоследствие УО на ОПОС да извърши документално приключване на проекта и финално плащане на верифицираните разходи. 
 
Критерий 10: В т.1 „Основни данни“ от ФК неправилно е посочен териториалния обхват на предвидената за изграждане компостираща инсталация.  Съгласно Насоките за 
кандидатстване по процедурата кандидатът следва да попълни информация за Местонахождение (Място на изпълнение на проекта) в т.1 Основни данни на Формуляра за 
кандидатстване в ИСУН 2020 на ниво „община“. В случая кандидатът е попълнил в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ – „Населено място“ вместо 
„Община“. 
 
Критерий 11: Не са спазени указанията за изготвяне на бюджета -  в позиция т. II. 19 и 20 да се отчитат разходите за закупуване/доставка/монтаж на машини, съоръжения 
и техника, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Разходите за закупуване на контейнери, кофи и 
сметосъбиращ автомобил погрешно са отнесени към т.15 „Разходи за закупуване/придобиване/отчуждаване на земя“ от т.5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване. 
Разходите за организация и управление са изчислени на база ангажираност на персонала за 30 месеца, което противоречи на Насоките за кандидатстване - 24 месеца за 
изпълнение на проекта, вкл. и разходите за организация и управление. В раздел IV „Разходи за услуги“, т. 31.7 са посочени разходи за "експертна помощ в хода на 
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подготовка на проектното предложение" в размер на 3 500лв. без ДДС, за които не става ясно за какво точно се отнасят. 
 
Критерий 12: В изчислителния модел е направено допускане за събираемост на приходите от такса битови отпадъци в двата сценария в размер на 90%, което не е 
отразено коректно в изчисленията. Сумата от процентите при процентното разпределение на различните потоци отпадъци в масовия баланс на община Каолиново не е 
100%, а 93,98% (за разлика от тази в масовия баланс на община Венец). Прогнозите, направени в масовите баланси на община Каолиново и на община Венец, са само до 
2020 година. Направените прогнози в АРП на постъпващите в компостиращата инсталация отпадъци са до края на референтния период. Не е показано обаче как са 
изведени тези количества (заложени са само като стойности), след като за същите не е направена прогноза в масовия баланс на отпадъците.  В изчислителния модел на 
АРП и доклада към него разходите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци в сценарий „без проект“ и сценарий „с проект“ са еднакви, което е 
нереалистично. Разходите за подмяна на краткотрайното оборудване са заложени през 2029 г. и 2039 г. като сума от годишните амортизационни квоти за 10-годишни 
периоди на оборудването със срок на полезен живот 10 години. Стойността на това оборудване е заложено да бъде само 5 на сто от: а) разходите за оборудване, 
съоръжения и обзавеждане и б) разходите за машини (необходими за площадката на инсталацията за компостиране). Не е посочено кое точно оборудване е предвидено 
за подмяна. Не е обосновано защо именно 5% от стойността на закупените първоначално машини и оборудване се предвижда за подмяна и дали това е достатъчно. 
Приходите са разделени на оперативни приходи от съществуваща инфраструктура и оперативни приходи от компостираща инсталация. При определянето на оперативни 
приходи от компостираща инсталация са сумирани годишните оперативни разходи на компостиращата инсталация и 6,5% от годишните амортизационни квоти на 
строителство, машини и оборудване със срок на полезен живот 25 г. и оборудване с кратък полезен живот  - 10 години. Не е аргументирано защо са заложени именно 
6,5%, а не друг процент от сумата на амортизационните квоти в приходите. Следва да се има предвид, че определянето на  размера на процента пряко влияе върху 
размера на финансовия дефицит. При идентифициране източниците на финансиране в изчислителния модел е допусната техническа грешка, като е записано "Собствен 
принос от община Карлово", вместо общини Каолиново и Венец. Сумата на БФП и основните индикатори за финансова доходност не биха могли да бъдат приети като 
правилно определени при наличието на неприемливи грешки при изчислението на паричните потоци, необходими за определяне на финансовия дефицит и на размера 
на допустимите проектни разходи. Изготвени са анализ на чувствителността и риска, но не е изготвен сценариен анализ, съгласно изискванията, дадени в Ръководство за 
анализ на инвестиционни проекти. 
 
Критерий 16: Водещият проектант е инженер по геодезия, фотограметрия и картография с пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, 
вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация. Съгласно чл. 162 от ЗУТ водещ проектант трябва да е лицето – автор на водещата проектна 
част на инвестиционния проект, а тя е технологична; Част „Технологична“ е авторизирана от лице без необходимата проектантска правоспособност; Не са изяснени (със 
схеми и чертежи) технологичните, функционални и транспортни външни връзки; В част „Технологична“ няма технологични задания към другите части на проекта съгласно 
чл. 113 на Наредба № 4/05.2001 г.; Липсват конкретни решения (схеми) за връзките с надземните и подземните мрежи на техническата инфраструктура;  В част 

„Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка) липсва определена относителна кота  0,000 , обявеното в записката моделиране на топографската 
повърхност, изчислени и заложени в количествената сметка 1 094,91 m3 изкопни работи не е приложено, липсва приложение №7. Представения ситуационен план в част 
„Архитектурна“ не е в съответствие с чл. 29, ал.1на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Липсва проект за охранителна 
ограда на площадката съгласно изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци и Наредба № 7 от 8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите.  В част „ВиК“ е третиран само площадковия 
водопровод, липсват решения за отводняване и канализация на площадката и отвеждане на дъждовните води извън нея, чертежите нямат антетки и легенда. В част 
„Пожарна безопасност“ е записано, че количеството вода за пожарогасене ще се осигурява от басейна за инфилтрат без повече пояснения и уточнения. За останалите 
части на проекта не са изпълнени изискванията на чл. 18, ал.5 от Наредба № 4/05.2001г. 
 
Критерий 19: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване . По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 25: Изборът на система за разделно събиране на биоотпадъците в ПИП, ИП и Индикативния опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника не е ясно 
мотивиран, тъй като не е представен подробен доклад за извършен морфологичен анализ, съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Липсват изчисленията и резултатите от сезонните измервания, които 
кандидатът твърди, че е извършил. Представени са само обобщени данни. Това от своя страна подлага на съмненение доколко са достоверни данните при изчисляването 
на масовия баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 26: Капацитетът на инсталацията не е ясно мотивиран, тъй като не е представен подробен доклад за извършен морфологичен анализ, съгласно Методиката за 
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Липсват 
изчисленията и резултатите от сезонните измервания, които кандидатът твърди, че е извършил. Представени са само обобщени данни. Това от своя страна подлага на 
съмненение доколко са достоверни данните при изчисляването на масовия баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и 
капацитета на инсталацията. 
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BG16M1OP002-2.001-
0009 

Община 
Раковски 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 1: Кандидатът е подал проектното предложение, подписано с електронен подпис от Йовко Стефанов Романов, а не от кмета на община Раковски - Павел 
Андреев Гуджеров. Кандидатът е подал изисканата допълнително документация в определения срок, но отново е подписана от г-н Йовко Стефанов Романов. Възможност 
за подаване на проектното предложение чрез пълномощник не е предвидена в настоящата процедура. Към представената допълнително документация кандидатът е 
приложил Заповед № 37/29.07.2016 г., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, с която лицето Йовко Стефанов Романов 
се упъномощава да представлява кмета на община Раковски – Павел Гуджеров като за целта подписва и заверява документи, включително и с електронен подпис, 
свързани с изпълнението и реализацията на процедура BG16M10P002-2.001. – „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” 
на територията на община Раковски. Приложената заповед е представена без да е изискана и  представлява допълване на проектното предложение, т.к. е внесена след 
01.08.2016 г. и не следва да бъде приета. Гореизложеното се обосновава и от нормата на чл.20, ал.3 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за 
управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4  от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г., съгласно която 
кандидатът няма право да представя на комисията други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. 
 
Критерий 2: Информацията в т.5 „Бюджет“ от ФК не е попълнена съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. Разходите не са разпределени по дейности и не са 
разбити на видове разходи, както и някои от тях не са поставени на правилното място в бюджетните редове. 
 
Критерий 3: Не е приложено Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта 
от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС, съответно не са представени документите съгласно точка 23.24 или 23.25 от Насоките за 
кандидатстване. Не следва да бъде приет Констативен акт с изходящ №104 от 06.10.2016г., в който се твърди, че Решение №177 от 28.07.2016г.  на Общински съвет-
Раковски, с което се одобрява ПУП ПП  за довеждаща до площадката (п.и. 00714) инфраструктура е влязло в законна сила на 20.08.2016г. Представеният документ не е бил 
наличен към крайната дата за кандидатстване по настоящата процедура и приемането му би довело до нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във 
връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4  от ПМС 162 на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 
12.07.2016г. Представеният констативен акт не удостоверява,че Решение №177 от 28.07.2016г. е влязло в сила, съгласно изискванията на чл.129, ал.1 и чл.215, ал.4 от ЗУТ.  
Видно от горното, представените ПУП-ПП за довеждащата до площадката инфраструктура към крайната дата за подаване на проектното предложение не са влезли в 
законна сила и не отговарят на изискванията на т.23.18 от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Кандидатът не е представил документи удостоверяващи 
учредено вещно право за засегнатия с ПУП-ПП имот 62075.0.443. Декларациите по т.23.28. и 23.29. са представени като електронен документ от името на кмета на  
община Раковски - Павел Андреев Гуджеров, но с електронен подпис от Йовко Стефанов Романов.  
 
Критерий 4: Кандидатът е подал проектното предложение и всички документи, прикачени в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ на ФК към проектното 
предложение, включително допълнително изисканата документация, подписани с електронен подпис от Йовко Стефанов Романов, зам.-кмет на община Раковски, а не от 
кмета на община Раковски - Павел Андреев Гуджеров. Възможност за подаване на проектното предложение чрез пълномощник не е предвидена в настоящата процедура. 
Заповед № 37/29.07.2016 г. е представена без да е изискана и представлява допълване на проектното предложение, т.к. е внесена след 01.08.2016 г. и не следва да бъде 
приета на основание чл.20, ал.3 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни 
фондове и § 4  от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г., съгласно който кандидатът няма  право да представя на комисията други документи 
освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. 
 
Критерий 7: Пробонабиранията за определяне на морфологичния състав на отпадъците на община Раковски са направени в рамките на периода 09.10.2015 г. до 
20.07.2016 г. Данните за наличните инсталации на територията на община Раковски и приетите за третиране количества отпадъци, както и за количествата отпадъци, 
събрани в СРСОО, обаче са за периода 2012г. до 2014 г. В подробния масов баланс са представени данни за всяка година от 2016 г. до 2026 г. включително. Приложеното 
процентно съотношение на видовете отпадъци от морфологичния анализ към масовия баланс не съответства на процентите, определени с "Доклад за извършен 
морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Раковски", следователно масовия баланс не е изготвен съгласно т.13 от Насоките за 
кандидатстване и Приложение №27.8 към Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 11: Предварителното (прединвестиционно) проучване (ПИП) не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11 т.4, т.5 и т.6, чл.12, т.2 
и т.3 от Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти, тъй като не съдържа основни изходни параметри, необходими за разработване на 
последваща фаза на проектиране. В ПИП не се съдържа информация за геоложки и хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подложки, външни връзки и 
възможности за реализирането им и т.н. В него не е посочена приблизителна стойност на СМР, с което не се придобива представа за стойностните параметри на 
проектното предложение. 



 23 

 
Критерий 12: Представеният идеен проект (ИП) не съответства на изискванията за обем и съдържание на Наредба №4/05.2001г. поради липса на хидравлически 
изчисления и надлъжни профили, доказващи функциалността на избраната схема на ген-плана. ИП не покрива изискванията на критерия по отношение на пълнота, 
качество, статическа и хидравлическа обезпеченост на показаните елементи и детайли от съоръженията. ИП не дава цялостна представа за компостиращата инсталация, 
защото не са представени отделни проектни части и чертежи, а именно: ген-планът в част „Технология“  е представен в недовършен вид, в част „ВиК“ не са дадени 
надлъжни профили на вътрешната мрежа и външната връзка; геоложкия доклад не съпроводен със ситуация. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 4: Кандидатът не е представил документи, удостоверяващи учредено вещно право за засегнатия с ПУП-ПП имот 62075.0.443.  
 
Критерий 5: Декларацията в т.11 „Допълнителна информация необходима за оценката на проектното предложение“ от ФК е подписана електронен подпис от Йовко 
Стефанов Романов, зам. кмет на община Раковски, а не от лицето, което има право да представлява общината по закон и да декларира тези обстоятелства –Кмета на 
общината, тъй като проектното предложение е подписано с електронен подпис от Йовко Стефанов Романов, а не от кмета на община Раковски - Павел Андреев Гуджеров. 
По настоящата процедура не се допуска упълномощаване на трето лице, което да подаде проектното предложение. Заповед № 37/29.07.2016г. е представена без да е 
изискана и представлява допълване на проектното предложение, т.к. е внесена след 01.08.2016 г. и не следва да бъде приета на основание чл.20, ал.3 от ПМС №107 от 
10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4  от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., 
ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г., съгласно която кандидатът няма право да представя на комисията други документи освен липсващите и тези за отстраняване на 
несъответствията. 
 
Критерий 6: Посочените в т.8 „Индикатори“ от ФК базови и целеви стойности  за индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2. не съответстват на данните от приложената към 
проектното предложение документация. По тази причина не може да бъде отчетено намаляване на количеството депонирани битови отпадъци по първи и втори 
индикатори за резултат (като разлика между целева и базова стойности), предвид грешните стойности и поради тази причина не може да се приеме, че целите на 
проектното предложение допринасят за постигането на специфичната цел на приоритетна ос 2 в ОПОС 2014-2020 г. за намаляване на количеството на депонирани зелени 
и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. 
 
Критерий 8: Представеният морфологичен анализ не е пълен и не е в съответствие с Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 
утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Данните са представени само до ниво изчисляване на морфологичният състав 
на фракциите смесените отпадъци по сезони и средногодишно, като не е преразпределена фракция „други“. Не са изпълнени стъпките от т. 4.4. до края, съгласно 
Методиката. Не са приложени и данни за 2015 г. за количествата разделно събрани отпадъци от СРСОО, както и за количеството на зелените отпадъци от общински 
паркове, градини и други зелени площи, които кмета на община Раковски има задължение да събира разделно, съгласно изискването на чл. 34 от ЗУО, както и на чл. 9 от 
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци.  
 
Критерий 9: В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК кандидатът е посочил 30 месеца за изпълнение на проекта, като по този начин не е съобразил 
изискването в т.18 от Насоките за кандидатстване, а именно 24 месеца за фактическо изпълнение на проекта. В т.10 „План за външно възлагане“ кандидатът е предвидил 
пет позиции за външно възлагане на обществени поръчки с планирани дати на обявяване през месец декември 2016г. Във ФК липсва каквато и да е допълнителна 
информация за подготовката и провеждането на обществени поръчки във връзка с предстоящите за изпълнение дейности по проекта. В допълнение, Кандидатът е 
посочил, че изборът на екип за управление на проекта ще бъде съгласно ПМС, без провеждане на процедура по ЗОП. В този случай тази позиция не следва да присъства в 
т.10 „План за външно възлагане“. 
 
Критерий 11: В т. 5. „Бюджет“ от ФК не е посочено кой разход за коя дейност се отнася. Това прави проверката на стойностите невъзможна. Сборът на разходите за 
подготовка, организация и управление на проекта според  изчислителния модел за АРП, лист "Investment costs" възлиза на 330 000,00 лв. (редове 52, 53 и 57 с ДДС и ред 
62 без начислен ДДС). 
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. по отношение на 
анализа на чувствителността и анализа на риска, прогнозата за БВП използвания инфлационен индекс, анализа на търсенето, прогнозата за количества отпадъци, 
прогнозата за приходи и разходи, както и за количества отпадъци за цялата система за управление на отпадъците, начина на третиране на ДДС, полезния живот на 
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активите "тип строителство", "машини и оборудване" и "оборудване с кратък полезен живот", инкременталните разходи, разходите за реинвестиции, анализа на 
финансовата устойчивост на база инкрементални потоци, необходимите приходи за експлоатация и поддръжка, социалната поносимост за такса битови отпадъци, 
критичните променливи, анализ на сценариите и др. 
 
Критерий 16: При проверката на техническата документация от проектното предложение са установени редица несъответствие на чертежи, елементи и детайли с 
изискванията на нормативната уредба, както следва: 
1. ПИП не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12, т.2 и т.3 от Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на 
инвестиционните проекти. Няма данни за геоложки и хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подложки, външни връзки и възможности за 
реализирането им и т.н. ПУП-овете също са елемент на проучвателния процес и следва да се разгледат като част от ПИП, съгласно изискванията на Наредба №4/05.2001г. 
ПИП не дава цялостна представа за строителното намерение защото технико – икономическа съпоставка на предложените две технологични схеми е направена само на 
основание разходите за оборудване и обслужване. В него не е посочена приблизителна стойност на СМР, с което не се придобива представа за стойностните параметри 
на проектното предложение.  
2. Представеният ИП не дава цялостна представа за компостиращата инсталация, защото не са представени отделни проектни части и чертежи. Съответствието на 
отделните части на проекта е задължително съгласно чл.16 на Наредба №4/05.2001г. Допуснати са технически грешки и несъответствия, а именно: 
- В обяснителната записка на геоложкия доклад се говори за сондаж до 2.00 м, а е приложен профил на сондаж до 4.00 м. Не е представена картна основа на 
местоположението на сондажа. В обяснителната записка се говори за „льосовидни глини“ с мощност на пласта над 3.00 м, което попада в зоната на фундиране на басейна 
за инфилтрация, а липсва изследване за типа и пропадъчността на почвите. 
- В част „ВиК“ не са дадени надлъжни профили на вътрешната мрежа и външната връзка. Не е показана кота дъно на довеждащия колектор в мястото на заустване на 
външната връзка, с което системата (гравитачна или помпена) е неопределена. Последното влияе, както на капиталовите разходи, така и на експлоатационните, но не е 
отчетено. 
- Според схемата на площадковата мрежа, външната връзка в довеждащия колектор до ПСОВ ще провежда смесени води - битови води и води от измиване на 
автомобили и машини, както и дъждовни води от всички площи, които не са ангажирани с прекия процес на компостиране. При това положение заустването в 
довеждащия колектор до ПСОВ трябва да бъде в съответствие със системата, при която работи последният му участък. В проектното предложение същото не е изяснено, 
няма представено и становище на ВиК оператора. От друга страна в обяснителната записка към част „ВиК“ относно третиране на отпадъчните води от битовата сграда, 
текста е разнопосочен в началото и края. В т.2 „Сградна канализация“ пише, че водите от „битовката“ ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение, което е в 
противоречие с генералния план и описателната част към него. 
- В нивелетно отношение няма взаимовръзка между вертикалната планировка и отделните съоръжения дадени в части „ВиК“, „Архитектурна“ и „Конструктивна“. Всички 
са показани с относителни коти като за цялата площадка има няколко базисни коти 0.00, което е объркващо. 
 
Критерий 19: Кандидатът е попълнил текст „Съгласен съм с декларираните обстоятелства“ в поле „Декларация“, т.11 „Допълнителна информация необходима за оценката 
на проектното предложение“ от ФК, с което е изпълнил изискванията в т.26.3 от Насоките за кандидатстване, но декларираното обстоятелство не се приема, т.к. 
формуляра за кандидатстване е подписан с електронен подпис от Йовко Стефанов Романов, а не от кмета на община Раковски - Павел Андреев Гуджеров. По настоящата 
процедура не се допуска упълномощаване на трето лице, което да подаде проектното предложение. Заповед № 37/29.07.2016 г. е представена без да е изискана и 
представлява допълване на проектното предложение, т.к. е внесена след 01.08.2016 г. и не следва да бъде приета на основание чл.20, ал.3 от ПМС №107 от 10.05.2014г., 
във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4 от ПМС 162 на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 
12.07.2016г., съгласно която Кандидатът няма  право да представя на комисията други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. 
 
Критерий 20: Посочените в т.8 „Индикатори“ от ФК, базови и целеви стойности  за индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2. не съответстват на данните от приложената към 
проектното предложение документация. По тази причина не може да бъде отчетено намаляване на количеството депонирани битови отпадъци по първи и втори 
индикатори за резултат (като разлика между целева и базова стойности), предвид грешните стойности и поради, което не може да се приеме, че целите на проектното 
предложение допринасят за постигането на специфичната цел на приоритетна ос 2 в ОПОС 2014-2020 г. за намаляване на количеството на депонирани зелени и/или 
биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. 
 
Критерий 21: Не става ясно кой член на екипа за управление на проекта ще изпълнява функциите по координация на дейностите по проекта. Кандидатът е посочил, че 
ръководителя на проекта може да бъде с инженерно или юридическо образование. Същевременно не е поставил изискване за инженерно образование към нито една от 
останалите длъжности по проекта. По този начин не е обезпечено изискването от т.13 в Насоките за кандидатстване, съгласно което екипът за управление трябва да 
включва задължително и инженер. 
 
Критерий 24: Констатирано е несъответствие с чл.47 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Дейностите за разделното събиране на зелени отпадъци при сега предложената система за събиране на 
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община Раковски не са съобразени с изискванията на чл.34 от ЗУО и чл. 9 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. Не е ясно по какъв начин ще се извършва 
разделното събиране на зелените отпадъци от паркове и градини и зелени площи в община Раковски. 
 
Критерий 25: Не е предложена адекватна система за осигуряване на разделно събиране на отпадъците, която да гарантира устойчивост на проекта. Въпреки направеното 
проучване за нагласите на населението към разделното събиране на биоразградимите отпадъци и употребата на компост от отпадъци в ПУО на община Раковски и в 
морфологичния анализ, всички населени места в община Раковски са класифицирани като тип „В“ по отношение на възможност за организиране на разделно събиране на 
биоразградими отпадъци. Съгласно тази класификация „очакваното количество на биоразградимата фракция в системата за разделно събиране в селските райони се 
оценява като ограничено или незначително, поради съществуващите традиционни практики за оползотворяване в личните стопанства“. Не е обследвана възможност за 
въвеждане на домашно компостиране. Не е представена формула или механизъм, на база на който е определен необходимия брой съдове за разделно събиране и 
тяхното приложение. Съгласно данните в ПИП и в ИП на компостиращата инсталация ще е третират само зелени отпадъци, без дървесни и биоразградими. От тук 
възниква въпросът защо се предвижда закупуване на шредер след като няма да се събират дървесни отпадъци и защо е предвиден камион с пресоване при условие, че 
„компактирането на събраните зелени отпадъци не е задължително“. Не са представени данни за количеството на зелените отпадъци, което се събира от общинските 
паркове, градини, гробищни паркове и количеството зелени отпадъци от домакинствата, за да се прецени правилно ли е определен капацитета на инсталацията и броя и 
вида на съдовете и техниката за разделно събиране. Има редица неточности  в ПИП и в ИП по отношение на вида на отпадъка, който ще се събира разделно и ще се 
компостира и от къде и по какъв начин ще се събира този отпадък. Също така, при сравняването на предвижданията, направени в масовият баланс и морфологичният 
анализ са констатирани несъответствия по отношение на процентното съотношение на отделните потоци отпадъци. Количествата на зелените отпадъци от ред 29 в 
масовия баланс не съответстват на количествата зелени отпадъци на вход компостираща инсталация - ред 33.1 и 35 от масовия баланс. 
 
Критерий 26: При прегледа и сравняването на предвижданията, направени в масовият баланс и морфологичният анализ са констатирани несъответствия по отношение на 
количествата битови отпадъци, броя на населението, съответно нормата на натрупване и процентното съотношение на отделните потоци отпадъци в морфологичния 
анализ към масовия баланс в сравнение със същите данни в доклада за извършен морфологичен анализ и програма за управление на отпадъците. Количествата на 
зелените отпадъци от ред 29 в масовия баланс не съответстват на количествата зелени отпадъци на вход компостираща инсталация - ред 33.1 и 35 от масовия баланс. Тези 
несъответствия се дължат и на това, че представеният морфологичен анализ е непълен и не съответства на Методиката за определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци, утвърдена със Заповед №РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.  
Не са представени и данни за количеството на зелените отпадъци, което се събира от общинските паркове, градини, гробищни паркове и количеството зелени отпадъци 
от домакинствата, за да се прецени правилно ли е определен капацитета на инсталацията и броя и вида на съдовете и техниката за разделно събиране. Не е представена 
и обосновка за искания брой и обем на съдовете за разделно събиране. 
От представената в ПИП и в ИП, част „Технологична“ информация не става ясно точно какъв вид ще е отпадъка, който ще се събира разделно и ще се компостира и от къде 
и по какъв начин ще се събират отпадъците. Също така не е предложена адекватна система за осигуряване на разделно събиране на отпадъците, която да гарантира 
устойчивост на проекта. Установено бе и несъответствие между капацитета на инсталацията за компостиране съгласно ПИП и ИП (3 700 т/г) и капацитета, посочен в писмо 
на директора на РИОСВ-Пловдив, с който се преценява, че инсталацията не попада в приложения 1 и 2 от  ЗООС (4 000 т/г). 
 
Критерий 30: С представените документи не се удостоверява, че решението на Общински съвет-Раковски, с което се одобрява ПУП-ПП за довеждаща до площадката 
инфраструктура  е влязло в сила. Представеният костативен акт не удостоверява, че Решение №177 от 28.07.2016г. е влязло в сила , съгласно изискванията на чл.129, ал.1 и 
чл.215, ал.4 от ЗУТ. Същият не следва да се приема, тъй като не е бил наличен към крайната дата за подаване на проектното предложение и приемането му би довело до 
нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни 
фондове и § 4 от ПМС 162 на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. Не следва да бъдат приети и представените ПУП-ПП за довеждащата до площадката 
инфраструктура, тъй като същите към крайната дата за подаване на проектното предложение не са влезли в законна сила. 
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Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 2: Всички полета във Формуляра за кандидатстване са попълнени коректно, с изключение на поле „Стойност“ към Дейност 5 „Организация и управление на 
проекта“ от т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ на Формуляра за кандидатстване е посочено 0,00 лв., а в т.5 „Бюджет“към ФК за тази дейност са посочени 
разходи. 
 
Критерий 3: Не е приложено Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта 
от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС, съответно не са представени документите съгласно точка 23.24 или 23.25 от Насоките за 
кандидатстване. Удостоверенията за проектантска правоспособност на всички членове на проектантския екип не са подписани с отделен електронен подпис, съгласно 
т.23.14. от Насоките за кандидатстване. От представените чертежи по различните части от идейния проект единствено в част „Конструктивна“ чертежите са подписани с 
отделен електронен подпис от конкретния специалист (инж. Станислава Димитрова Цветкова), но няма подпис на специалиста по технически контрол. Чертежите по 
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останалите части от представения идеен проект не са подписани с електронен подпис от специалистите, които са ги изготвили, съгласно т. 23.15. от Насоките за 
кандидатстване. 
Представена е Заповед №211/01.07.2016 г. на кмета на община Стамболийски за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ №000308 и констативен акт, че заповедта не е обжалвана и 
е влязла в законна сила на 08.08.2016г. Представеният документ не следва да се приеме, тъй като същият не е съществувал към крайната дата за подаване на проектното 
предложение (01.08.2016 г.) и приемането му би довело до нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107/10.05.2014г., което в случая е приложимо съгласно §10 от 
ЗУСЕСИФ във връзка с §4 от ПМС №162/05.07.2016г. Не следва да бъде приет и представеният ПУП-ПЗ, тъй като същият към крайната дата за подаване на проектното 
предложение не е влязъл в законна сила.  
Представените ПУП-ове за довеждащата инфраструктура до имота, отреден за площадка за компостираща инсталация не следва да се приемат, тъй като същите не са 
одобрени от компетентният орган - Общинският съвет на община Стамболийски и не са влезли в законна сила. 
Не са представени документи, от които да е видно какви имоти се засягат с ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура (довеждащ път, довеждащ водопровод, довеждащо 
ел. захранване), както и дали с необходимите сервитути за процедирането им не се засягат имоти, които не са собственост на кандидата и не следва за същите да бъдат 
учредени вещни права. 
 
Критерий 4: Електронните подписи към файлове "Akt_za_sob", "IP" "Udostovere" са невалидни и не се асоциират с подписания файл. От представените чертежи по 
различните части от идейния проект единствено в част „Конструктивна“ чертежите са подписани с отделен електронен подпис от конкретния специалист (инж. Станислава 
Димитрова Цветкова), но няма подпис на специалиста по технически контрол. Чертежите по останалите части от представения идеен проект на са подписани с електронен 
подпис от специалистите, които са ги изготвили, съгласно изискванията на т 23.15 от Насоките за кандидатстване. Удостоверенията за проектантска правоспособност не са 
подписани с отделен електронен подпис от притежателите на удостоверенията, съгласно т.23.14 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 11: Представеният ПИП не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12, т.2 и т.3 от Наредба №4/05.2001г. за 
обема и съдържанието на инвестиционните проекти, тъй като в него не се съдържат основни изходни параметри, необходими за разработване на последваща фаза на 
проектиране. Няма данни за геоложки и хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подложки, външни връзки и възможности за реализирането им и т.н. Не 
са представени и приблизителна стойност на СМР, с което не се придобива представа за стойностните параметри на проектното предложение.  
 
Критерий 12: Представеният идеен проект (ИП) се отнася за конкретното предложение с изключение на обяснителната записка в част „ВиК“, която е за компостираща 
система на Община Раковски. ИП не дава цялостна представа за компостиращата инсталация, защото не са представени отделни проектни части и чертежи. 
Представеният ИП не съответства на изискванията за обем и съдържание на Наредба №4/05.2001г. поради липса на хидравлически изчисления и надлъжни профили, 
доказващи функциалността на избраната схема на Ген-плана. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 4: Кандидатът не е представил документи, от които да е видно какви имоти се засягат с ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура (довеждащ път, довеждащ 
водопровод, довеждащо ел. захранване), както и дали с необходимите сервитути за процедирането им не се засягат имоти, които не са собственост на кандидата и не 
следва за същите да бъдат учредени вещни права. 
Критерий 6: Посочените в т.8 „Индикатори“ от ФК базови стойности за индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2. съответстват на данните от ПИП за количество депонирани 
битови отпадъци през 2012 г. от община Стамболийски и съответно количеството на депонираните биоразградими отпадъци като 50% от битовите. Не е ясно по какъв 
начин е определена целевата стойност за индикатор 7.2.2. Съгласно Таблица 28 от ПИП целевата стойност за този индикатор следва да е 1 324 т. за 2020 г. Целевата 
стойност за индикатор 7.2.1., посочена в т.8 „Индикатори“ от ФК не съответства на стойността, посочена в масовия баланс за депонираните отпадъци към 2020 г. и 
предвид липсата на други данни не може да бъде приета за правилно определена. В резултат на описаните обстоятелства не може категорично да бъде отчетено 
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци по първи и втори индикатори за резултат, предвид грешните стойности и поради тази причина не може да се 
приеме критерия за изпълнен. 
 
Критерий 8: Представеният морфологичен анализ е базиран на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед №РД-
744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, но не е изчислено правилно количеството на разделно събираните отпадъци от зелените площи и парковете, 
което се извършва на площадката в с. Триводици. Процентното съотношение на количеството образувани градински/зелени и дървесни отпадъци в Приложение № 1 на 
Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци. е формирано на база анализи на смесени отпадъци от сив контейнер, а не на разделно 
събрани по реда на чл. 34 от ЗУО и не може да бъде приложен в случая за експертната оценка. Също така не е представена и формулата или механизма на чиято база е 
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образувано това количество. Липсва и информация за количествата отпадъци, генерирани от всяко населено място в община Стамболийски, както и за начина, по който е 
организирана системата за събиране на битовите отпадъци и за разделното събиране, осъществено от „ЕКОБУЛПАК“, а също и за сепариращата инсталация на общинкото 
предприятие „БКС“ с капацитет 8-9 тона/ден, съгласно „Анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за 
управление на отпадъците за РС-Цалапица“. Предвид погрешните данни за експертно определеното количество разделно събрани зелени отпадъци на обособената за 
това площадка не може да се приеме за достоверен и резултата от морфологичния анализ, посочен в табл.16. 
 
Критерий 11: В т. 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ за Дейност 5 „Организация и управление“, е посочена стойност 0.00 лв., което не съответства на 
стойностите, посочени за разходи за същата дейност в т.5. „Бюджет“ от ФК. Сборът на разходите за подготовка, организация и управление на проекта според т.5 от ФК към 
проектното предложение е 257 200.00 лв. с включен ДДС (редове: 31.1-31.6, 33.1, 33.2,  71.1, 71.2, 72, 81.1-81.6, 81.9 и 81.10, 92). В същото време, в изчислителния модел 
за АРП, лист "Investment costs" сумата за същите разходи с включен ДДС възлиза на 333 200.00 лв. (редове 52, 53 и 56 с ДДС и ред 62 без начислен ДДС). 
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. по отношение на 
анализа на чувствителността и анализа на риска, прогнозата за БВП, използвания инфлационен индекс, анализа на търсенето, прогнозата за количества отпадъци, 
прогнозата за приходи и разходи, както и за количествата отпадъци за цялата система за управление на отпадъците, начина на третиране на ДДС, полезния живот на 
активите „тип строителство“, „машини и оборудване“ и „оборудване с кратък полезен живот“, инкременталните разходи, разходите за реинвестиции, анализа на 
финансовата устойчивост на база инкрементални потоци, необходимите приходи за експлоатация и поддръжка, социалната поносимост за такса битови отпадъци, 
критичните променливи, анализ на сценариите и др. 
 
Критерий 16: При проверката на техническата документация от проектното предложение се установи несъответствие на чертежи, елементи и детайли с изискванията на 
нормативната уредба, а именно: 
1. ПИП не съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12, т.2 и т.3 от Наредба №4/05.2001г. Няма данни за геоложки и 
хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подложки, външни връзки и възможности за реализирането им и т.н. Подробните устройствени планово (ПУП) 
също са елементи на проучвателните процеси и следва да се разгледат като част от ПИП. ПИП не дава цялостна представа за строителното намерение, защото технико- 
икономическата съпоставка на предложените две технологични схеми е направена само на основание разходите за оборудване и обслужване. Не е посочена 
приблизителна стойност на СМР, с което не се придобива представа за стойностните параметри на проектното предложение.  
2. Представеният ИП не дава цялостна представа за компостиращата инсталация, защото не са представени отделни проектни части и чертежи. Съответствието на 
отделните части на проекта е задължително съгласно чл.16 на Наредба №4/05.2001г. Например в част „ВиК“ не са дадени надлъжни профили на вътрешната мрежа и 
обяснителната записка е за компостираща система на Община Раковски. Допуснати са значителни технически грешки и несъответствия, като: 
- В обяснителната записка на геоложкия доклад към дейностите не фигурира сондаж, а е приложен профил на сондаж без картна основа. Пак в записката и двата 
геоложки пласта са за мощност от 0.10 до 0.30 м., при което геоложкият доклад става безпредметен при изкопи до 4.00 м. 
- Чертеж №10/11 в част „ВиК“ е в несъответствие с изискванията както за техноложки, така и за конструктивен чертеж. Показаните коти (теренни) са с около 3 м. по високи 
от котите по трасетата на площадковата мрежа съгласно вертикалната планировка. 
- В нивелетно отношение няма взаимовръзка между вертикалната планировка и отделните съоръжения дадени в части „ВиК“, „Архитектурна“ и „Конструктивна“. Всички 
са показани с относителни коти като за цялата площадка има няколко базисни коти 0.00, което е объркващо. 
 
Критерий 20: Посочените в т.8 „Индикатори“ от ФК базови стойности за индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2. съответстват на данните от ПИП за количество депонирани 
битови отпадъци през 2012 г. и съответно количеството на депонираните биоразградими отпадъци като 50% от битовите. Не е ясно по какъв начин е определена целевата 
стойност за индикатор 7.2.2. Съгласно Таблица 28 от ПИП целевата стойност за този индикатор следва да е 1 324 т. за 2020г. Целевата стойност за индикатор 7.2.1., 
посочена в т.8 „Индикатори“ от ФК не съответства на стойността, посочена в масовия баланс за депонираните отпадъци към 2020 г. и предвид липсата на други данни не 
може да бъде приета за правилно определена. В резултат на описаните по-горе обстоятелства критерият не може да бъде приет за изпълнен. 
 
Критерий 24: Дейностите за разделното събиране на зелени отпадъци при сега предложената система за събиране не са съобразени с изискванията на чл. 34 от ЗУО и чл. 
9 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, въпреки, че общината е организирала такова разделно събиране, т.к. не става ясно по какъв начин и от кого ще се 
извършва събирането на зелените отпадъци от паркове и градини и не е обоснован броят на исканите съдове и техника за разделно събиране на зелени и/или 
биоразградими отпадъци. Не се изпълнява и изискването на чл.47 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
 
Критерий 25: От представената система за разделно събиране не става ясно зелените отпадъци от паркове и градини отделно от домакинските биоразградими отпадъци 
ли ще се събират или заедно, както и по каква схема ще се събират и отпадъците от пазари, тържища и супермаркети. Броят и вида на съдовете за разделно събиране „ще 
зависи от броя на населението в даден квартал или от броя на работещите в административните сгради за централната градска част”. При определяне на необходимия 
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брой и видове съдове и техника за разделно събиране на зелени отпадъци основен критерий следва да бъдат количествата образувани отпадъци, а не броя на жителите 
на населеното място и техните предпочитания за вида на съдовете. В информацията към т.8.1.10. от ПИП е записано още: „Настоящата разработка не разглежда 
възможността за оползотворяване на хранителните отпадъци в домашни условия, тъй като разходите са недопустими за финансиране“. При разработване на система за 
разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци следва да се обхванат и разгледат всички възможни варианти за третирането на тези отпадъци, като 
системата за разделно събиране се разработи на база видовете и количествата отпадъци и експлоатационните разходи, а не на база това дали е допустима за 
финансиране по ОПОС 2014-2016 г. дейност или не. Не е представен анализ на това до колко са финансово изгодни за общината разходите за разделно събиране на 
зелените и биоразградимите отпадъци от всички населени места, предвид генерираните количества отпадъци годишно, като се отчете и честотата на събирането им и как 
това ще се отрази върху таксите за събиране на отпадъците. 
 
Критерий 26: От представената в проектното предложение информация не става ясно на каква база е определено количеството отпадъци на вход компостираща 
инсталация, т.к. в масовия баланс в ред 35 количеството на отпадъците на вход инсталация е 3 480 т/г., а в табл. 31 от ПИП и в Анализ за централизиран или 
децентрализиран подход е посочен капацитет на инсталацията 3 200 т/г. Също така има несъответствие и между стойностите в масовия баланс в редове 22 и 29 с тези в 
ред 33.2., както и между редове 33, 33.1. и 33.2. и между редове 33.2. и 35. 
Не е изяснено и каква част от биоразградимите отпадъци се предвижда да бъдат компостирани при заложено количество за рециклиране на зелени и дървесни отпадъци 
в размер на 2 686,24 т/г. От друга страна, представеното в морфологичният анализ количество зелени отпадъци от паркове и градини е на основание на направена 
експертна оценка, базирана на Приложение №1 от Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, като същото е нереалистично и 
недостоверно, т.к. процентното съотношение на отпадъците в Приложение №1 на Методиката е определено на база смесени, а не разделно събрани отпадъци. Не е 
обоснована и системата за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  Предвид на констатираните несъответствия, може да се каже, че капацитетът 
на компостиращата инсталация за община Стамболийски не е ясно мотивиран и обоснован. 
 
Критерий 30: Представеният ПУП-ПЗ за площадката, не следва да се приема, тъй като същият не е влязъл в законна сила към крайната дата за подаване на проектни 
предложения по настоящата процедура - 01.08.2016г., а на 08.08.2016г.  
Представените ПУП ПП за довеждащата инфраструктура до имота, отреден за площадка за компостираща инсталация, не следва да се приемат, тъй като същите не са 
одобрени от компетентният орган - Общинският съвет на община Стамболийски и не са влезли в законна сила. 
Кандидатът не е представил документ, удостоверяващ, че ПИ №000308, отреден с ПУП-ПЗ за площадка за компостиране е със сменено предназначение, съгласно 
инвестиционното намерение. Решение №КЗЗ-25/24.08.2016г., с което се променя предназначението на ПИ №000308 не следва да се приема, тъй като не е било налично 
към крайната дата за подаване на проектното предложение 01.08.2016г. и приемането му би довело до нарушаване на нормата на чл.10 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във 
връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4 от ПМС 162 на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 
12.07.2016г. 
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Община Пещера Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 3: 1. Представеният документ: Протокол № 9 от 13.10.2016 г. от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – 
Пазарджик, не следва да бъде приет, тъй като не е съществувал към крайната дата за подаване на проектното предложение – 01.08.2016г. (съгласно Насоките за 
кандидатстване) и приемането му би довело до нарушаване на нормата на чл. 10 и чл. 20, ал. 3 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014г. Обн., ДВ, бр. 42 от 
20.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4  от ПМС 162 на МС от 05.07.2016г., Обн., 
ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. По същество документа не изпълнява изискванията на т.11 „Допустими кандидати“ от Насоките за кандидатстване, тъй като не са представени 
анализи, обосновка и доказателства, въз основа на които е взето решението. 
2. Не е приложено влязло в сила към датата на подаване на проектното предложение Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС. Предвид гореизложеното 
представените документи не отговарят на изискванията в т.23.12 от Насоките за кандидатстване. 
3. Не са представени актове за одобряване на представените четири Подробни устройствени планове (ПУП) за части: ПУП-ПЗ „Архитектура“; ПУП-ПР „Геодезия“; ПУП-ПЗ 
„Ел. снабдяване“ и ПУП-ПРЗ „Водоснабдяване“.Предвид гореизложеното представените документи не отговаря на изискванията  в т.23.18 от Насоките за кандидатстване. 
4. Съгласно точка 11 от Насоките за кандидатстване общината, кандидат за БФП трябва да бъде собственик на всички имоти, върху които се предвижда строителство на 
съответното съоръжение към момента на подаване на проектното предложение. ПУП-ПР-Електропровод и ПУП-ПР- Водопровод „За компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в местност „Луковица“ по КККР на гр. Пещера засяга частни имоти, видно от регистър на засегнатите имоти. За 
същите не са представени документи, които удостоверяват учредени вещни права. 
 
Критерий 4: Удостоверенията за проектантска правоспособност са подписани с отделен електронен подпис в p7m формат, а не в изискуемия съгласно Насоките за 
кандатстване - p7s формат. 
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Критерий 11: ПИП не съответства на изискванията на чл.9, т.3 и т.5, чл.11, т.4, т.5 и т.6, чл.12 т.2 и т.3 на Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на 
инвестиционните проекти, тъй като не съдържа основни изходни параметри необходими за разработване на последваща фаза на проектиране. 
 
Критерий 13: Не е изпълнено изискването на т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване всички приложени 
документи да бъдат подписани с отделен електронен подпис в p7s формат, съгласно Указания за попълване в ИСУН 2020 на информация и проектни предложения. 
Удостоверенията за проектантска правоспособност са подписани с отделен електронен подпис в p7m формат, а не в изискуемия съгласно Насоките за кандидатстване - 
p7s формат. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 4: Съгласно точка 11 от Насоките за кандидатстване общината, кандидат за БФП трябва да бъде собственик на всички имоти, върху които се предвижда 
строителство на съответното съоръжение към момента на подаване на проектното предложение. ПУП-ПР-„Електропровод“ и ПУП-ПР-„Водопровод“ „За компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в местност „Луковица“ по КККР на гр. Пещера засяга частни имоти, видно от регистър на 
засегнатите имоти. За същите не са представени документи, които удостоверяват учредени вещни права. 
 
Критерий 6: В ПУО на община Пещера не е посочено количеството на депонираните биоразградими отпадъци през 1995 г. Не може да се определи дали посочената 
целева стойност на индикатора за резултат  „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ 
изпълнява законодателното изискване до 31 декември 2020 г., количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да се ограничи до 35 на сто от общото 
количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г. 
 
Критерий 8: Морфологичният анализ за състава и количеството на битовите отпадъци на община Пещера не е извършен в съответствие с изискванията и препоръките на 
Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
Липсва подробен междинен доклад за извършения морфологичен анализ за сезон „Пролет“, аргументиращ извършеното пробонабиране и направения анализ за сезона. 
 
Критерий 9: В т.1 „Основни данни“ от ФК срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, което не съответства на т. 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на 
проекта“ от Насоките за кандидатстване. В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ Дейност 2, Дейност 4 и Дейност 5 са с продължителност 24 месеца, което 
съответства на изискванията на т.18. Срокът за изпълнение на проекта (по т.1 „Основни данни“) трябва да включва и допълнително 6 месеца, в рамките на които в 
едномесечен срок от изтичане на срока за изпълнение на дейностите по проекта кандидатът следва да изготви и внесе окончателен доклад по проекта и 5 месеца след 
получаването на окончателния доклад по проекта, в рамките на които УО на ОПОС трябва да извърши документално приключване на проекта и финално плащане на 
верифицираните разходи. В случая срокът за изпълнение на целия проект и срокът за изпълнение на Дейности 2, 4 и 5 е един и същ - 24 месеца, което не позволява да 
бъде изготвен и внесен окончателен доклад по проекта и впоследствие УО на ОПОС да извърши документално приключване на проекта и финално плащане на 
верифицираните разходи. 
 
Критерий 10: В т.1 „Основни данни“ от ФК неправилно е посочен териториалния обхват на предвидената за изграждане компостираща инсталация. Съгласно Насоките за 
кандидатстване по процедурата кандидатът следва да попълни информация за Местонахождение (Място на изпълнение на проекта) в т.1 Основни данни на Формуляра за 
кандидатстване в ИСУН 2020 на ниво „община“. В случая кандидатът е попълнил в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ – „Населено място“ вместо 
„Община“. 
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване. В т.5 „Бюджет“ от ФК не е разписано кой 
разход към коя дейност се отнася. Разходите за „подготовка, организация и управление“ с ДДС представляват 10,40% от общо допустимите разходи по проекта, т.е. не са 
съобразени с ограничението, заложено в ПМС 119, чл. 39, ал. 2. По проект се предвижда продажбата на част от получения компост, което означава, че ще се извършва 
търговска дейност (облагаема доставка по ЗДДС). Това от своя страна позволява приспадане на данъчен кредит и прави ДДС по проекта недопустим разход за 
финансиране. 
 
Критерий12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. Липсва Анализ за 
ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците. Остатъчната стойност е изчислена по 
балансовата стойност на активите, т.е не са спазени изискванията на чл.18 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014. Остатъчната стойност трябва да се определи чрез 
изчисляване на нетната настояща стойност на паричните потоци в оставащите години от жизнения цикъл на операцията. Използвана е правилната методика за 
изчисляване на финансовия дефицит, но не са извадени непредвидените разходи за СМР. Инвестиции при вариант „без проект“ не трябва да се предвиждат. 
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Необосновано е да се закупуват нови сметосъбиращи автомобили, за да се увеличи честотата на събирането. Отчисленията по чл. 64 от ЗУО, заложени в изчислителния 
модел на АРП, не отговарят на посочените в чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани 
при депониране на отпадъци. Не е извършен анализ на поносимостта. 
 
Критерий 20: В ПУО на община Пещера не е посочено количеството на депонираните биоразградими отпадъци през 1995г. Не може да се определи дали посочената 
целева стойност на индикатора за резултат „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ 
изпълнява законодателното изискване до 31 декември 2020 г. количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да се ограничи до 35 на сто от общото 
количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г. 
 
Критерий 25: Не може да се оцени съответствието на капацитета на компонентите на системата за разделно събиране с морфологичния анализ защото, Морфологичният 
анализ за състава и количеството на битовите отпадъци на община Пещера не е извършен в съответствие с изискванията и препоръките на Методиката за определяне на 
морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
 
Критерий 26: Не може да се определи дали капацитета на компостиращата инсталация съответства на генерираните количества отпадъци, подлежащи на третиране в нея, 
тъй като извършените морфологични анализи на общината не са съгласно Методикатa за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със 
Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда. 
 
Критерий 27:  В ПУО на община Пещера не са посочени, конкретни мерки, които общината следва да предприеме или е предприела за разделно събиране и достигане на 
целите и изискванията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) за биоразградимите и биоотпадъците, както и за дейностите по проектното 
предложение. 
 
Критерий 28: Внесените допълнително документи от страна на община Пещера, а именно Решение на общото събрание на РСУО от 13.10.2016г. за разпределение на 
целите по чл. 31 от ЗУО, доказва индивидуалното разпределение на целите между на общините в РСУО, но не включва одобряване на анализите, съдържащи обосновките 
и доказателствата, изисквани съгласно т.11.5 от Насоките за кандидатстване. Към Решението не са представени: 
1. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Пещера; 
2. Анализ на ефективността на централизирания или децентрализирания подход за изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци. 
 
Критерий 30: Не са представени актове за одобряване на представените четири ПУП-а за части: ПУП-ПЗ „Архитектура“; „ПУП-ПР Геодезия“; ПУП-ПЗ „Ел. Снабдяване“ и 
ПУП-ПРЗ „Водоснабдяване“ съгласно т.23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване. Представен е акт № 270 за 
публична общинска собственост на община Пещера и скица за имота. Съгласно същите имота е земеделска земя, девета категория. С оглед на което не е изпълнено 
задължението да бъде извършена промяна предназначението на имота, обект на инвестиционното намерение до датата на крайния срок за подаване на проектното 
предложение. 
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Община Лом Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 3: Не е приложено Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта 
от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС, съответно не са представени документите съгласно точка 23.24 или 23.25 от Насоките за 
кандидатстване. Погрешно е представен Протокол от одобряване от Експертен съвет. Обектът е втора категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и за него се изисква Комплексен 
доклад за оценка на съответствието на проекта. Представеното разрешение за строеж не е влязло в сила към крайния срок за подаване на проектното предложение и е за 
обект от 4-та категория, докато обектът е от 2-ра, съгласно чл. 137 от ЗУТ. 
 
Критерий 4: Не е изпълнено изискването на т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване - всички приложени 
документи да бъдат подписани с отделен електронен подпис от кандидата. Файлът PIP_Lom_2016_MAR  от раздел 12  „Прикачени електронно подписани документи“ не е 
подписан от кмета на община Лом. 
 
Критерий 7: Представеният масов баланс на количествата на битовите отпадъци на община Лом за всяка година от 2016 г. до 2020 г. включително, не е в съответствие с 
приложение 27.8. „Образец на подробен масов баланс на отпадъците, генерирани на територията на община“ от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 8: Не е представена актуална Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Лом. Информацията в ПУО на община Лом не е коректна и не е 
представителна за общината от гледна точка на съобразяването й с остарял стратегически документ - „Национална програма за управление дейностите с отпадъците 2009 
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-2013“.  
Съгласно изисванията на т. 13 от Насоките за кандидатстване за да може да бъде приета за актуална ПУО следва да бъде съобразена и изготвена в съответствие с: 
1. Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.; 
2. Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите № РД-
211/31.03.2015 г. 
 
Критерий 9: Количеството отпадъци, което не подлежи на компостиране, определено в „Плана за третиране на остатъчния отпадък” не е еднозначно определено и не 
може да се направи съответствие с посочената стойност в масовия баланс за: 
1. Остатъчен отпадък от компостиращата инсталация; 
2. Предвиден за депониране остатъчен отпадък от компостиращата инсталация. 
 
Критерий 11:  Съдържанието на ПИП не съответства  на изискванията на Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. В т.13 на 
обяснителната записка е отбелязано, че не е извършвано геоложко и хидрогеоложко проучване за обекта, което е задължително според изискванияна на Наредбата. 
Съществуващата бетонова основа на площадката не е аргумент, с който може да отпадне изискването за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. В т.18.16 (а и 
на други места) на същата записка се цитират данни от геоложко проучване. 
 
Критерий 12: Идейният проект не дава цялостна представа за проектното предложение. Няма информация за геоложките и хидрогеоложките условия на избраната 
площадка. 
 
Критерий 13: Не е изпълнено изискването на т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване - всички приложени 
документи да бъдат подписани с отделен електронен подпис от кандидата. Файлът PIP_Lom_2016_MAR  от раздел 12 „Прикачени електронно подписани документи“ не е 
подписан от кмета на община Лом. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 6: В ПУО на община Лом не е посочено количеството на депонираните биоразградими отпадъци през 1995г. Не може да се определи дали посочената целева 
стойност на индикатора за резултат „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ изпълнява 
законодателното изискване до 31 декември 2020 г., количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да се ограничи до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995г. 
 
Критерий 9: Не са спазени указанията в т.18. „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от Насоките за кандидатстване. В т.7 „План за 
изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК, Дейност 5 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация“ и Дейност 6 „Организация и управление на проекта“ са с 
продължителност 30 месеца, вместо предвидения максимален срок за физическо приключване на дейностите от 24 месеца.  
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване. Разходите за „Подготовка, организация и 
управление“ с ДДС представляват 10,03% от общо допустимите разходи по проекта, т.е. не са съобразени с ограничението заложено в  разпоредбата на чл. 39, ал.2 от 
Постановление на Министерския съвет № 119/2014 (ПМС № 119/2014). 
 
Критерий12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. В ПИП е 
направена технико-икономическа обосновка на предлаганите алтернативи за реализиране на проекта. Разгледани са два Варианта. При разглеждане на избрания в 
последствие Вариант 1, на стр. 89, инвестиционните разходи са представени от съоръжения за компостиране, чийто сбор на единичните цени е неправилно пресметнат и 
посочен като 650 000 лв. В същата таблица са посочени две различни стойности за челен товарач. В бюджета на проекта разходите за „Оборудване за площадката за 
компостиране по опис“ е 881 000лв(по опис).В представения опис не са посочени единичните цени на машините. Стойностите, посочени на стр. 169 от ПИП като 
„Прогнозна стойност на строителното намерение“ се разминават с тези в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.  
По отношение на направените допускания: За остойностяване на транспортните разходи в „Анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за 
изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ (стр.25) и в ПИП (стр. 54) при анализа на транспортните разходи за превоз на зелените отпадъци, 
допускането „Други разходи свързани с превоза на зелени отпадъци“ е остойностено 20лв./курс , а в изчислителния модел на АРП, лист „калк.контейнери 2019“ е 90 
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лв./курс, при лист „калк.зелени 2019“ е 35лв./курс. В докладната част на АРП не са разгледани подробно транспортните разходи и направените допускания. Допусканията 
за годишния процент на инфлацията не съответстват на „Конвергентната програма на РБ 2016-2019“. Масовият баланс в лист „Масов баланс“ на изчислителния модел на 
АРП не съответства на масовия баланс в таблица 6 от Доклад за морфологичен анализ на твърдите битови отпадъци, образувани на територията на Община Лом. 
Оперативните разходи не са разгледани като променливи и постоянни в изчислителния модел на АРП, а общата им стойност се разделя на количеството компост за 
първата година и получената стойност за тон отпадък се умножава след това по предвидените количества за следващите години. Разходите за експлоатация и поддръжка 
трябва да бъдат определени като се следва указанието, дадено в "Ръководство за АРП на инвестиционни проекти" от 2014г. – стр. 164 – променливи и постоянни. В 
представените разходи на тон отпадък са включени и постоянни разходи. В текстовата част на АРП (стр. 16) се споменава единствено, че разходите за реинвестиции са за 
подмяна на оборудване. Липсва описание какво точно включва това оборудване и какъв е експлоатационния му живот. В допълнение на стр. 16 (АРП) реинвестициите се 
посочват като 400 хил. лв., а на стр. 28 са 300 хил. лв. Не са извадени непредвидените разходи за СМР при изчисляване на нормата на дефицита. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря на актуалната нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и 
кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството: 
1. ПИП е непълно и не покрива изискванията на Наредба №4/05.2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти; 
2.В ИП има съществени грешки и пропуски.  
Например: 
2.1. Преливната система в резервоара за ПП и технологични нужди е недовършена. Кота водно ниво в резервоара е -2.67м. (относителна) спрямо кота терен = 0.00 
(относителна). Не показано къде зауства преливната тръба. На чертежите с вертикалната планировка е видно, че общата денивелация на площадката е в рамките на 
2.00м., което поставя под съмнение възможността от грачитачно преливане водите над свободно водно ниво в ретензионния резервоар.  
2.2. Нито един от обемите (резервоарите) не е проверен на изплаване. Липсата на хидрогеоложки доклад не означава, че няма подпочвени води и пренебрегването на 
въздействие от такива поставя конструкцията на съоръженията във висок риск. 
2.3.  В част „ОВК“, черт.№1/1, е цитирано фирмено наименование на отоплителни елементи, което е недопустимо. 
2.4. Някой решения оскъпяват проектното предложение като: 
2.4.1. Порталната (плъзгаща се ) врата е с параметри 11.75м. Видно от транспортната схема в част пътна е, че това е вследствие необходимостта от  по-голяма крива за 
включване на транспортното средство в уличното платно. При преместване на портала непосредствено пред бариерата порталната врата ще стане само 5.00м. 
2.4.2. По проектно решение изгребната яма се монтира на дълбочина по-голяма от 3.20м., което според записката е условие за „обетонира“ и изграждане на носеща 
покривна плоча. При това положение предложеното решение с изпълнение на монолитна стоманобетонова шахта и монтиране в нея цилиндрично тяло от РР материал е 
неикономично и технологично сложно за изпълнение. Стоманобетоновата шахта с мерки за защита от филтрация и ексфилтрация е напълно достатъчна. 
3. Не е представен „Комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта“, с което не се изпълнява изискването на т.23.17 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 20: В ПУО на община Лом не е посочено количеството на депонираните биоразградими отпадъци през 1995г. Не може да се определи дали посочената целева 
стойност на индикатора за резултат  „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места“ изпълнява 
законодателното изискване до 31 декември 2020 г., количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да се ограничи до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995г. 
 
Критерий 25: Капацитета на компонентите на компостиращата инсталация не съответства на генерираните количества отпадъци, подлежащи на третиране в нея, съгласно 
направения  морфологичния анализ на ТБО на територията на общината, изготвен съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 
утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
 
Критерий 26: Има съществени несъответствия между представените данни относно количествата образувани отпадъци на територията на общината в морфологичния 
анализ, изготвен съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на 
околната среда и водите и предложения капацитет на инсталацията в ПИП. В ПИП не е описан вида на технологичното решение на избрания Вариант 1 за изграждане на 
компостиращата инсталация.  
 
Критерий 29: Количеството отпадъци, което не подлежи на компостиране, определено в „Плана за третиране на остатъчния отпадък”, не е еднозначно определено и не 
може да се направи съпоставка с посочената стойност в масовия баланс за: 
1. „Остатъчен отпадък от компостиращата инсталация”; 
2. „Предвиден за депониране остатъчен отпадък от компостиращата инсталация“. 
 
Критерий 30: Представена е Заповед за одобряване на ПУП- ПРЗ, която е влязла в сила на 23.08.2016 г. Същата е влязла в сила след крайния срок за подаване на 
проектното предложение – 01.08.2016 г. Не са изпълнени изискванията на точка 23.18 от Насоките за кандидатстване и съгласно нормата на чл. 10 и чл. 20, ал. 3 от 
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Постановление № 107 на МС от 10.05.2014г. Обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014г., във връзка с § 10  от Закона за управление на средства от европейските структурните и 
инвестиционни фондове и § 4  от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. 

BG16M1OP002-2.001-
0013 

Община Пловдив Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 1: Отговора и допълнително изисканите документи са представени без да са подписани с електронен подпис от кмета на община Пловдив – Иван Борисов 
Тотев, като служебно лице. 
 
Критерий 2: Кандидатът не е попълнил коректно т.5. „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване (ФК) към проектното предложение, тъй като в Дейност 2 – „СМР за 
изграждане на площадка за компостиране на биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради“, са включени разходи не само за изграждане на компостираща инсталация, но и за целия проект „Център за 
управление на отпадъците“. Съгласно информацията като част от Дейност 2 са включени „Входно-административна зона, където са разположени входния портал с КПП и 
административно-битова сграда, трафопост и разпределителни ел. табла, общи за целия Център за управление на отпадъците“. 
 
Критерий 3: Не е приложено Решение от проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение за преценяване на необходимостта 
от ОВОС за инвестиционното намерение съгласно раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС, съответно не са представени документите съгласно т.23.24 или т.23.25 от Насоките за 
кандидатстване. Електронният подпис към Решение №347/28.07.2016 г. на Общински съвет-Пловдив за актуализация на общинска програма за управление на отпадъците 
на община Пловдив не се асоциира с подписания файл - Решение 347. В т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ от ФК са приложени 5 файла обозначени като 
ПИП. Всички представени файлове са в zip-формат. От представените 5 файла се отварят единствено geodez zasnemane - final и PIP Plovdiv.part1. Всички останали файлове 
не могат да бъдат отворени. Декларациите по т.23.28. и т.23.29. са представени сканирани на *pdf формат и са подписани на хартия от зам.-кмет Розалин Петков Петков с 
прикачен електронен подпис от Иван Тотев. Представена е заповед за заместване от 20.07.2016г., съгласно която зам.-кмет Розалин Петков Петков се определя да 
изпълнява функциите на кмет на община Пловдив за периода от 20.07.2016г. до 27.07.2016 г. Представените с проектното предложение към 01.08.2016 г. декларации, а 
именно: Декларация за запознатост с определението за измама и нередност; Декларация за съгласие НСИ да предоставя данни; Декларация за липса на пазарно 
предлагане; Декларация за липса на двойно финансиране са подписана на хартия от зам.-кмет Розалин Петков Петков на 29.07.2016г. Видно от представената заповед 
зам.-кмет Розалин Петков Петков не е изпълнявал функциите на кмет на община Пловдив и в този смисъл не е могъл да декларира от името на кандидата въпросните 
обстоятелства. Представените със заповедта за заместване декларации не са изискани и представляват допълване на проектното предложение, т.к. са внесени след 
01.08.2016 г. и не следва да бъдат приети съгласно чл.20, ал.3 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските 
структурните и инвестиционни фондове и § 4  от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. 
 
Критерий 4: Декларацията за запознатост с определението за измама и нередност, Декларацията за съгласие НСИ да предоставя данни, Декларацията за липса на пазарно 
предлагане и Декларацията за липса на двойно финансиране са подписана на хартия от зам.-кмет Розалин Петков Петков на 29.07.2016г. Видно от представената заповед 
за заместване зам.-кмет Розалин Петков Петков не е изпълнявал функциите на кмет на община Пловдив и в този смисъл не е могъл да декларира от името на кандидата 
въпросните обстоятелства. Представените със заповедта за заместване декларации не са изискани и представляват допълване на проектното предложение, т.к. са 
внесени след 01.08.2016 г. и не следва да бъдат приети. Гореизложеното се обосновава и от нормата на чл.20, ал. 3 от ПМС №107 от 10.05.2014г., във връзка с § 10 от 
Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4 от ПМС 162 на МС от 05.07.2016г., Обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г., 
съгласно която кандидатът няма право да представя на комисията други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. 
 
Критерий 5: Съгласно бюджета в проектното предложение на община Пловдив не са предвидени недопустими разходи, но такива следва да бъдат посочени в т.5. 
„Бюджет“ от ФК, тъй като в Дейност 2 - "СМР за изграждане на площадка за компостиране на биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, 
зелени площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради", са включени разходи не само за изграждане на компостираща инсталация, 
но и за целия проект "Център за управление на отпадъците". 
 
Критерий 9: В АРП и в „Плана за използване на получения краен продукт – компост“ се предвижда продажбата на част от него и в Плана са представени анализи на пазара 
на компост в РБългария, но не е посочено за какво ще бъдат използвани приходите от компоста. С това не е изпълнено изискването на т. 13 от Насоките за кандидатстване 
"В случай на предвиждания за продажба на компоста, следва да се представи и анализ на пазара на този продукт, както и за какво ще бъдат използвани приходите". 
 
Критерий 11: Представеният ПИП съответства на изискванията за обем и съдържание на чл.9, т.3 и т.5, чл.11 т.4, т.5 и т.6, чл.12 т.2 и т.3 от Наредба №4/05.2001г., т.к. 
съдържа основни изходни параметри необходими за разработване на последваща фаза, но не се отнася само за проектното предложение, с което се кандидатства по 
настоящата процедура. В него се съдържа систематизирана информация и достатъчно данни, базирани на анализи и изводи, което позволява да е обосновано строително 
намерение за изграждане на комплексен обект „Център за управление на отпадъци“, в който подобект №1 е компостиращата инсталация. Изготвянето на документация 
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(ПИП), в която се разглежда изпълнение на компостираща инсталация на обща площадка със система за събиране, преопаковане и консолидиране на битови, строителни 
и други отпадъци от разделно събиране не е предмет на настоящата процедура и е недопустимо за финансиране. Не са отделени капиталовите разходи по изпълнението 
на общите части за двата подобекта, т.е. в КСС липсва разграничаване на допустимите и недопустимите за финансиране по настоящата процедура разходи. 
 
Критерий 12: Представенията идеен проект е разработен за „Център за управление на отпадъци“, като компостиращата инсталация е подобект №1 от него. 
Административната сграда, КПП, Довеждащата инфраструктура и т.н. са разглеждани като елементи и на двата подобекта, както е посочено в дейност 2 от т.7 „План за 
изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване, което не съответства на заложените изисквания в Насоките за кандидатстване. Идейният проект не 
съответства на изискванията за обем и съдържание на Наредба №4/05.2001г., т.к. не са представени отделни проектни части и чертежи. 
 
Критерий 13: В т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ са приложени 5 файла обозначени като ПИП. Всички представени файлове са в *zip-формат. От 
представените 5 файла се отварят единствено geodez zasnemane - final и PIP Plovdiv.part1. Всички останали файлове не могат да бъдат отворени. Същото се отнася и за 
документите към т.23.11 от Насоките за кандидатстване, от part2 до part7, документи извадка_ОУП_към_Заповед.part2-до part5 и др., което не позволява да бъден 
направен пълен преглед на проекта. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 6: Констатирано е несъответствие между данните, посочени в т. 8 „Индикатори“ от ФК, за базовите стойности към индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2., както 
и по отношение на целевата стойност към индикатор 7.2.2. и информацията в ПИП. За целева стойност на индикатор 7.2.1. е посочена стойността за депонирани отпадъци 
към 2020 г. Предвид разминаването в базовите стойности за двата индикатора и в целевата за индикатор депонирани биоразградими отпадъци с представените в 
проектното предложение данни не може да се приеме критерия за изпълнен. 
 
Критерий 9: Посоченият в т.1 „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване (ФК) срок не е съобразен с максималния срок за изпълнение на дейностите, като вместо 
30 месеца са посочени 24 месеца. Кандидатът не е посочил кога предвижда да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), за да може да бъде 
установено дали датата 03.04.2017 г., посочена в т.10 „План за външно възлагане“ от ФК за обявяване на обществената поръчка за СМР на подобект 1, е в съответствие със 
сроковете за изпълнение на дейност 2 от т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК, а именно първи месец от стартиране на проекта. Не е разяснено и колко 
време ще му е необходимо за подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка. Същото се отнася и за обществените поръчки за строителен надзор и 
доставка на оборудване. 
 
Критерий 11: В т. 5. „Бюджет“ от ФК не е посочено кой разход за коя дейност се отнася, в резултат на което е нарушено изискването на т.14 „Категории разходи, 
допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване. В бюджета не са посочени разходи за подготовка на проекта, докато в изчислителния модел на АРП (лист 
„1.Инвестиции“, ред 6) се посочват такива разходи. В т. 5 също така се посочват проценти на БФП и собствен принос при финансиране на общите инвестиционни разходи - 
74.32% и 25.68%, които са различни от получените в АРП стойности, съответно - 95.26% и 4.74%. За тази разлика в проектното предложение не е представена обосновка. 
Разходите за ДДС са погрешно посочени в раздел "Невъзстановим ДДС", вместо в раздел „Недопустими разходи“. ДДС би следвало да се посочи като недопустим разход в 
раздел „Недопустими разходи“ в т. 5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, т.к. от анализа разходи-ползи (изчислителен модел, лист „5. ОПР“, ред 53) и от План за 
управление на получения краен продукт - компост е видно, че проектното предложение предвижда продажбата на цялото количество произведен компост за всяка 
година от референтния период, в който компостиращата инсталация ще се експлоатира. Продажбата на компост няма как да се извърши без начисляване на ДДС от 
страна на продавача (оператор на компостиращата инсталация), следователно ДДС, начислен по разходите за всички дейности от проектното предложение, е 
възстановим за бенефициента разход и недопустим за възстановяване от „ОПОС 2014-2020 г.“ съгласно чл. 26, ал. 1 от ПМС №/28.07.2016 г. за определяне на национални 
правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.  
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г. по отношение на 
анализа на чувствителността и анализа на риска, прогнозата за БВП, използвания инфлационен индекс, анализа на търсенето, прогнозата за количества отпадъци, 
прогнозата за приходи и разходи, както и за количества отпадъци за цялата система за управление на отпадъците, начина на третиране на ДДС, полезния живот на 
активите „тип строителство“, „машини и оборудване“ и „оборудване с кратък полезен живот“, инкременталните разходи, разходите за реинвестиции, анализа на 
финансовата устойчивост на база инкрементални потоци, необходимите приходи за експлоатация и поддръжка, социалната поносимост за такса битови отпадъци, 
критичните променливи, анализ на сценариите и др. 
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Критерий 13: В бюджета са включени разходи за извършване на дейности, които не са част от проекта. Предвижда се да се финансират СМР на инфраструктура за достъп, 
контролно-пропускателен пункт, административна сграда, които са общи за целият обект „Център за управление на отпадъците“, а не само за компостиращата 
инсталация. 
 
Критерий 14: В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК кандидатът е посочил всички допустими съгласно т.13 от Насоките за кандидатстване дейности с 
изключение на дейност 2, където са включени дейностите, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура, която няма да обслужва само изгражданата 
компостиращата инсталация, а именно „Входно-административна зона, където са разположени входния портал с КПП и административно-битова сграда, трафопост и 
разпределителни ел. табла, общи за целия Център за управление на отпадъците“. Разясненията, дадени от УО на ОПОС във връзка с поставени въпроси от община 
Несебър за изграждане на компостиращи инсталации на площадки, на които има изградена друга инфраструктура следва да се прилага и за площадки, на които се 
планира изграждане и на други съоръжения, освен допустимите за финансиране по настоящата процедура. 
 
Критерий 16: Проектното предложение покрива изискванията на критерия относно ред и обхват на представената документация, но техническия преглед установи 
несъответствия с обема и съдържанието на отделните проекти с изискванията на Наредба №4/05.2001г и Насоките за кандидатстване, защото не са представени отделни 
проектни части и чертежи като ситуации за ВиК, Ел, Пътна и вертикална планировка. Не са представени и надлъжни профили на площадковите ВиК системи. 
Представеният идеен проект е съобразен с избраната в рамките на ПИП алтернатива, но е видно, че е изготвен за изграждане на „Център за управление на отпадъците“, 
въпреки че кандидатът е представил само подобект №1 - инсталация за компостиране. Представен е пълен работен проект на подобект №1, като всичко липсващо от ИП е 
показано в него. В КСС не са отделени разходите за сгради, части и елементи от обекта, които ще се ползват и от подобект №2 на „Център за управление на отпадъците“, 
т.е. липсва разграничаване на допустимите и недопустимите за финансиране по настоящата процедура разходи. В работният проект се цитират фирмени наименования на 
строителни елементи. Представени са „Комплексен доклад за оценка на съответствието“, ПУП по части „Архитектурна“ заедно с довеждащ път, Ел и ВиК, разрешително за 
строеж и заповед за одобряване на ПУП за изграждане на комплексен проект „Център за управление на отпадъците“.  
 
Критерий 20: Констатирано е несъответствие между данните, посочени в т. 8 „Индикатори“ от ФК, за базовите стойности към индикаторите за резултат 7.2.1. и 7.2.2., както 
и по отношение на целевата стойност към индикатор 7.2.2. и информацията в ПИП.За целева стойност на индикатор 7.2.1. е посочена стойността за депонирани отпадъци 
към 2020 г. Целевата стойност, посочена за индикатор "Допълнителен капаците за рециклиране на отпадъци" не може да бъде приета за действителна, поради 
несъответствие между данните за количество зелени отпадъци от ред 29 в масовия баланс и посоченото количество на вход инсталация от ред 35 в масовия баланс. 
 
Критерий 24: Няма данни да е спазено изискването на чл.9, ал.1, т.1, б.„а“ от Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) по отношение на изискванията за отстояние на границата на площадката до границите на 
урбанизираните територии, в т.ч. до жилищните зони, до вилните зони, до курортите, до курортните и излетните комплекси, до другите места за отдих, както и до 
предприятията и складовите бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на 
селищната среда и прилежащите й територии. Предложената система за разделно събиране не съответства на изискванията на глава втора от Наредбата за разделно 
събиране на биоотпадъци, т.к. в едни и същи квартали се предвижда едновременно домашно компостиране и разделно събиране на зелените отпадъци от 
домакинствата. Налице е и несъответствие с чл.47 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, поради несъответствие в стойностите на зелените отпадъци, заложени в масовия баланс. Предвид, че 
община Пловдив депонира отпадъците си едновременно на две регионални депа (Цалапица и Шишманци), на едното от които не се извършва предварително третиране, 
не може да бъде гарантирано постигането на целите по чл.31 от Закона за управление на отпадъците. 
 
Критерий 25: Съгласно информацията в ПИП се предвижда да се организира едновременно домашно компостиране и разделно събиране в четири квартала на гр. 
Пловдив, съставени предимно от еднофамилни къщи. Общината планира да закупи съдовете и компостерите и е посочен техния вид и брой, но не е представена 
информация за налична специализирана техника за събиране на зелени отпадъци, както и формулата или механизма, на чиято база е определен необходимия брой 
съдове и компостери. Не е приложен и опис на съдове и техника за разделно събиране. Не става ясно и каква част от населението ще е обхванато от домашното 
компостиране и каква от разделното събиране и как ще се избегне припокриване на двата начина на третиране на градинските отпадъци от тези четири квартала. 
Заложените количества отпадъци в морфологичният анализ не съответстват на тези в масовия баланс. Зелените отпадъци по масов баланс са над 30 000 т/г (ред 29), а 
съгласно данните от разделното събиране, което общината извършва от 3 години, те не превишават 12 000 т/г. Разминаванията в количествата на зелените отпадъци в 
ПИП и в масовия баланс не е обосновано. В ПУО на община Пловдив се предвижда увеличаване на броя на компостерите от 300 бр. през 2016 до 2500 бр. през 2020 г., 
като не са представени доказателства за необходимост от това, както и не е обследвано как увеличаването на домашното компостиране ще се отрази на капацитета на 
компостиращата инсталация, който съгласно ред 35 в масовия баланс и прогнозите за образуваните отпадъци от ПУО си остава 15 000 тона/година, считано от 2018 г. 
 
Критерий 26: Капацитетът на избраната инсталация за компостиране не е ясно мотивиран. Заложените количества отпадъци в морфологичният анализ не съответстват на 
тези в масовия баланс. Зелените отпадъци по масовият баланс са над 30 000 т/г (ред 29), а съгласно данните от разделното събиране, което общината извършва от 3 
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години, те не превишават 12 000 т/г. Съгласно информацията в ПИП се предвижда да се организира и едновременно домашно компостиране и разделно събиране в 
четири квартала на гр. Пловдив, съставени предимно от еднофамилни къщи, от което се очаква събиране на 2 000 т/г. зелен отпадък. Разминаванията в количествата на 
зелените отпадъци в ПИП и в масовия баланс не е обосновано. От тук възниква въпросът на каква база е определен капацитета на компостиращата инсталация за община 
Пловдив.  
 
Критерий 29: В АРП и в Плана за използване на получения краен продукт - компост се предвижда продажбата на част от него и в Плана са представени анализи на пазара 
на компост в РБългария, но не е посочено за какво ще бъдат използвани приходите от компоста, съгласно изискванията на т.13 от Насоките за кандидатстване.  

BG16M1OP002-2.001-
0014 

Община Русе Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
I. Оценка на административно съответствие: 
 
Критерий 1:  Проектното предложение е подадено от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се 
предвижда възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 3: Представеното от кандидата писмо от директора на РИОСВ не представлява принципно съгласие на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 за 
реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци съгласно изискването на т.11 
„Допустими кандидати“ от Насоките за кандидатстване, в следствие на което не може да се приеме, че е представен коректен документ по т.23.27 от Насоките за 
кандидатстване. 
 
Критерий 4: Документите по точки 23.4; 23.5; 23.6; 23.7; 23.8; 23.13; 23.17 и 23.20 от Насоките за кандидатстване не са подписани коректно с елентронен подпис съгласно 
Насоките за кандидатстване и съгласно Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната 
система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020), утвърдени от заместник министър-председателя по Европейските фондове и икономическата политика; 
 
Критерий 5: Представеното от кандидата писмо от директора на РИОСВ не представлява принципно съгласие на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 за 
реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци съгласно изискването на т.11 
„Допустими кандидати“  от Насоките за кандидатстване, в следствие на което не може да се приеме, че е представен коректен документ по т.23.27 от Насоките за 
кандидатстване. 
 
Критерий 7: Кандидатът е представил доклад „Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на 
регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (община Русе, община Ветово,  община Иваново, община Сливо Поле и община Тутракан)“, който е 
изготвен конкретно за изпълнението на Договор № 1392 между Община Русе и „Топлофикация Русе” ЕАД. Кандидатът е посочил, че резултатите от проведените 
изследвания за установяване на морфологичния състав и охарактеризиране на основните отпадъчни потоци към регионалното депо, са интерпретирани с цел 
изпълнението на договора, а именно монтирането на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци, както и получаването на RDF (високо 
калорично гориво) за нуждите на „Топлофикация Русе” ЕАД. Кандидатът е представил масов баланс на отпадъците за годините 2016 – 2020 г., който не съответства на 
приложение 27.8. Masov balans-fin от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 11: Не са спазени изискванията на чл.9 на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, защото липсват приложени 
геоложките и хидроложки проучвания, не е ясен произхода на цитираните проучвания на алтернативните площадки за компостиране, липсват пълни и еднозначни данни 
за съществуващата ВиК инфраструктура, за геодезическите проучвания ПИП препраща към идейния проект с пояснения какво е изготвено в него, вместо да е обратното. 
Съгласно чл. 6 на Наредба №4 от 21.05.2001 г., когато е възложено изготвяне на ПИП, то представлява задание за проектиране. 
 
Критерий 12: Представеният идеен проект не е изцяло съобразен с изискванията на чл.169 от ЗУТ и приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.). Представеното предложение в проектна фаза идеен проект не може да послужи за възлагане на строежа по Закона 
за обществените поръчки поради това, че не е изпълнено изискването на чл.18, ал.5. от глава пета на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти.  
 
II. Оценка на допустимост: 
 
Критерий 1: Представеното от кандидата писмо от директора на РИОСВ не представлява принципно съгласие на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 за 
реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци съгласно изискванията на т.11 
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„Допустими кандидати“ от Насоките за кандидатсване, в следствие на което не може да се приеме, че е представен коректен документ по т.23.27 от Насоките за 
кандидатстване. 
 
Критерий 5: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий №6: Базовата стойност за общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места (27 136.00 
т/г.) не е обоснована в нито един от документите в проектното предложение, което поставя под съмнение достоверността на данните. Относно базовата стойност за 
общото количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места (64 121.00 т/г.), която следва да е за 2012г., всъщност е за 2015г. 
 
Критерий 8: Кандидатът е представил доклад „Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на 
регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (община Русе, община Ветово, община Иваново, община Сливо Поле и община Тутракан)“, който е 
изготвен във връзка с изпълнение на Договор № 1392 между Община Русе и „Топлофикация Русе” ЕАД. Кандидатът е посочил, че резултатите от проведените изследвания 
за установяване на морфологичния състав и охарактеризиране на основните отпадъчни потоци към регионалното депо, са интерпретирани с цел монтирането на 
инсталация за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци, както и получаването на RDF (високо калорично гориво) за нуждите на „Топлофикация Русе” 
ЕАД. Също така не са спазени изискванията на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. 
на Министъра на околната среда и водите и разясненията на Управляващия орган на ОПОС по настоящата процедура от 27.06.2016 г., втора позиция, според които при 
изчисляването на общото количество на образуваните битови отпадъци, освен битовите отпадъци, обхванати от системата за сметосъбиране, трябва да бъдат отчетени и 
различните потоци отпадъци за рециклиране, както и други фракции разделно събрани отпадъци, напр. зелени и други биоотпадъци. Това от своя страна подлага на 
съмнение доколко са достоверни данните за изчисляването на необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 11: Разходите, посочени в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ на Формуляра за кандидатстване, са представени без ДДС и съответстват на 
стойността на всеки един от разходите за съответната дейност в бюджета на проекта. Следва да се има предвид обаче, че разходите, посочени в раздел 7 „План за 
изпълнение / Дейности по проекта“, трябва да бъдат посочени с ДДС. Поради това не може да се приеме, че стойността на всяка от дейностите по т. 7 от ФК съответства на 
стойността на разходите за съответната дейност в бюджета. Не всички разходи, свързани с изграждане на довеждащата до площадката за компостиране инфраструктура 
могат да бъдат отчетени като допустими. От обяснителната записка за част ВиК на идейния проект става ясно, че парцелът на площадката за компостиране ще бъде 
захранен чрез 490 м. новопроектиран уличен водопровод. Съгласно разпоредбите на чл.7, ал.3 на Наредба 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи обаче, водопроводните отклонения с водомерните възли и канализационните 
отклонения са част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и се изграждат и поддържат от операторите, което прави този разход 
недопустим за финансиране чрез БФП по настоящата процедура. Поради това не може да бъде прието, че кандидатът коректно е отразил всички допустими и всички 
недопустими разходи по проектното предложение. ДДС не е разписан в отделни редове за всеки един от допустимите разходи, посочени в бюджета на проекта. 
 
Критерий 12: Представеният анализ на разходите и ползите не е изготвен в съответствие с изискванията на Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни 
проекти за програмен период 2014-2020. Не е разгледан вариант „без проект“. В изчислителния модел не са отчетени разликите между паричните потоци във вариант „с 
проект“ и вариант „без проект“. Не са анализирани и не са отчетени промените в паричните потоци, които ще предизвика въвеждането в експлоатация на 
компостиращата инсталация (напр. разлики в разходите за депониране, отчисленията по чл.64 от ЗУО, обезпеченията по чл.60 от ЗУО и пр.). В доклада към АРП е 
изтъкнато, че анализът е изготвен в постоянни цени - на 2016г., като нарастване в реално изражение е предвидено за доходите на населението, за цената на тон отпадък, 
приеман на компостиращата инсталация, както и за работните заплати. В изчислителния модел обаче нарастване на възнагражденията в реално изражение не е 
приложено. Не е видно и по какъв начин е отразено това нарастване върху цената за тон отпадък, приеман на компостиращата инсталация. Инвестиционните разходи, 
отразени в АРП съответстват на бюджета на проекта. При изчисляването на финансовия дефицит обаче, в обхвата на инвестиционните разходи са включени и 
непредвидените, което противоречи на указанията на ЕК, дадени в „Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти“ 2014г.  Разпределението на 
инвестиционните разходи по години, представено в изчислителния модел на АРП не съответства на предвиденото в графика на проекта. При изчислението на 
оперативните разходи е допусната грешка, в резултат на което в Excel e изведено съобщение "#VALUE!". Поради необоснованото формиране на цената за обработка на 
отпадъците на компостиращата инсталация (въведени са само стойности, без да е представен алгоритъм на изчисленията), не може да бъде потвърдено че прогнозата на 
приходите е добре обоснована. Финансовата устойчивост на инвестицията не е доказана. В изчисленията е допусната техническа грешка, в резултат на което в редове 
„нетен паричен поток“ и кумулативен паричен поток е изведено съобщение за грешка в Excel тип "#VALUE!". Методиката за изчисляване на финансовия дефицит не може 
да бъде идентифицирана поради допусната грешка в изчисленията, в резултат на което е изведено съобщение за грешка в Excel тип "#VALUE!". Нормата на финансовия 
дефицит не може да бъде видяна. Поради допуснатата грешка в изчисленията, сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ, разпределението на източниците на 
финансиране, индикаторите за финансова доходност, анализът на чувствителността не могат да бъдат видяни. Изведено е съобщение за грешка в Excel тип "#VALUE!". Не е 
показано по какъв начин са изчислени тарифите. Въведени са само стойности, без да е показано по какъв начин е достигнато до тях. 
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Критерий 13: Съгласно изискванията, дадени в Насоките за кандидатстване, съпътстващата и довеждащата инфраструктура трябва да обслужват само изгражданите с 
финансовата подкрепа на ОПОС обекти. Община Русе не е доказала, че довеждащата до площадката на инсталацията за компостиране инфраструктура ще обслужва 
единствено и само нея. В обхвата на допустимите разходи за довеждащата до компостиращата площадка инфраструктура са включени и разходите за изграждане на  490 
м. новопроектиран уличен водопровод, който е част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и следва да се изгражда и поддържа от ВиК 
оператора, което прави този разход недопустим за финансиране чрез БФП по настоящата процедура. Поради допусната грешка при калкулирането нормата на 
финансовия дефицит, същият не може да бъде видян в АРП. Затова не може да бъде прието, че заложеният в бюджета финансов дефицит е реален, респ. исканата БФП е 
правилно определена. 
 
Критерий №16: Представената техническа документация не отговаря на актуалната  нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, 
картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Представеният идеен проект не е изцяло съобразен с изискванията на чл.169 от ЗУТ и 
приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара 
на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.). Има съществени различия в приложените инженерни проучвания, 
необходими за проектирането, които би трябвало да са предварително изготвени, да са елемент на ПИП и да са взети предвид при избора на площадка за строителство на 
съоръжения за третиране на отпадъци. В част „Технологична“ няма технологични задания към другите части на проекта съгласно чл. 113 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. 
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Липсват конкретни решения (схеми) за връзките с надземните и подземните мрежи на техническата 
инфраструктура: за уличната канализация – вид на канализационната мрежа, диаметър на тръбите, местоположение на съществуващи ревизионни шахти, коти на дъното; 
за водопровода – вид и диаметър на тръбите на съществуващия градски водопровод и точка на включване за продължението му до площадката. В част „Геодезическа“ 
(трасировъчен план и вертикална планировка) липсват относителни коти за всички строителни съоръжения на площадката. Представеният ситуационен план в част 
„Архитектурна“ не е в съответствие с чл. 29, ал.1 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекта - ситуационното решение не е 
изработено върху геодезично заснемане. Охранителната ограда на площадката не отговаря на изискването на Наредба № 7 от 8 юни 1998 г. за системите за физическа 
защита на строежите. В част „Конструктивна“ липсват изискванията на заданието за проектиране съгласно чл. 47 от Наредба № 4/05.2001г., не са включени предварителни 
ориентировъчни изчисления за определяне на приблизителните размери и разположението на носещите конструктивни елементи и конструкциите, поемащи 
сеизмичните натоварвания, изискуеми с чл.48, ал.1. Наредба № 4/05.2001г.; не са взети под внимание препоръките на геолога за подготовка на земната основа за 
фундиране на строителните съоръжения в антропогенните насипи (сметище за строителни отпадъци); няма идейно конструктивно и строително-технологично решение на 
резервоарите за инфилтрат и за пожарогасене. 
  
Критерий 19: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 20: Кандидатът е заложил всички индикатори от раздел 7 на Насоките кандидатстване, но в два от тях (Общо количество депонирани битови отпадъци от 
обслужваните от инсталацията населени места и Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места) са 
заложени грешни базови стойности. Вместо за общото количество депонирани битови отпадъци за 2012г. са представени данни за количествата депонирани битови 
отпадъци за 2015 г. (64 121.00 т/г.), а стойността, заложена за общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци (27 136.00 т/г.), не е обоснована в 
нито един от документите в проектното предложение, което поставя под съмнение достоверността на данните. 
 
Критерий 24: В нито един от документите (ПИП, ИП) или във ФК не е разписано по какъв начин ще се спазят изискванията на Наредба № 7 за изискванията, на които 
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) и Наредба № 6 за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 
13.09.2013 г.) при изграждането на площадката за компостиране. 
 
Критерий 25: Изборът на система за разделно събиране на биоотпадъците не е ясно мотивиран, тъй като не е представен актуален и пълен доклад за извършен 
морфологичен анализ, масов баланс, съгласно т. 27.8 „Образец на масов баланс на отпадъците, генерирани на територията на общината“ от Насоките за кандидатстване, 
както и подробно описание на съдовете за разделно събиране (брой, обем) и тяхното разположение на територията на общината. 
 
Критерий 26: Капацитетът на компостиращата инсталация не е обоснован, тъй като не е представен актуален и пълен доклад за извършен морфологичен анализ, съгласно 
Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите и 
масов баланс на отпадъците за годините 2016 – 2020 г., който да съответства на т. 27.8 „Образец на масов баланс на отпадъците, генерирани на територията на общината“ 
от Насоките за кандидатстване. 
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Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административното съответствие: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил всички изискуеми документи съгласно т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за 
кандидатстване. Не са представени изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване в т.23.12 крайни административни актове - решение по ОВОС или решение за 
преценяване необходимостта от ОВОС/ОС, за инвестиционни предложения за проектното предложение, както и тези по т. 23.24. Информация за преценяване на 
необходимостта от ОВОС (при постановено решение да не се извършва ОВОС) или по т. 23.25. Подробно нетехническо резюме на доклад за ОВОС (при постановено 
решение по ОВОС). 
 
Критерий 4: Не са спазени изискванията на т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване. Приложените 
документи, към отговора от 14.10.2016 г. в ИСУН, не са подписани с отделен електронен подпис на кандидата.  
 
Критерий 7: Представеният масов баланс на количествата на битовите отпадъци на община Берковица и община Вършец за всяка година от 2016 г. до 2020 г. 
включително, не е в съответствие с приложение 27.8. „Образец на подробен масов баланс на отпадъците, генерирани на територията на община“ от Насоките за 
кандидатстване. 
 
II. Оценка за допустимост: 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 4: Представеният предварителен договор по чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ, сключен между община Берковица и собственика на ПИ 028083 не изпълнява изискванията 
на точка 11 от Насоките за кандидатстване. Съгласно същата към момента на подаване на проектното предложение общината, кандидат за БФП, трябва да е собственик на 
всички имоти, върху които се предвижда строителството на съответното съоръжение или да има учредени вещни права. 
 
Критерий 6: В ПУО на община Берковица и в ПУО на община Вършец не е посочено количеството на депонираните биоразградими отпадъци през 1995г. Поради тази 
причина не може да се определи дали посочената целева стойност на индикатора за резултат „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от 
обслужваните от инсталацията населени места“ изпълнява законодателното изискване до 31 декември 2020 г., количеството на депонираните биоразградими битови 
отпадъци да се ограничи до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995г. 
 
Критерий 8: Морфологичният анализ за състава и количеството на битовите отпадъци на община Берковица не е извършен в съответствие с изискванията и препоръките 
на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Не е 
спазено изискването на т.1.2.1 и т. 1.2.1.1 във връзка с т.1.2  – Охарактеризиране на отпадъчни потоци отпадъци. 
Критерий 9: Не са спазени указанията в т.18. „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от Насоките за кандидатстване. В т.7 „План за 
изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК, Дейност 5 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация“ и Дейност 6 „Организация и управление на проекта“ са с 
продължителност 30 месеца вместо предвидения максимален срок за физическо приключване на дейностите от 24 месеца.  
 
Критерий 11: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване. Допуснати са следните грешки: 
- В т.5 „Бюджет“ от ФК и по специално т. 12.4  ”Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Многофункционален товарач с възможност за буксирно теглене“ 
е разписана към Дейност 3, а стойността й е отнесена към Дейност 2 съгласно т.7 "План за изпълнение/Дейности по проекта". 
- В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК стойността на Дейност 6 е 83 859,06лв., а в т.5 „Бюджет“ е 84 259,06лв (налице е разлика от 400лв.).  
- В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от ФК – е разписана Дейност 7 „Авторски надзор“. В т.5 „Бюджет“ същата е отнесена към Дейност 3.  
Грешките, констатирани в т.5 „Бюджет“ от ФК се мултиплицират в изчислителния модел на АРП. 
Разходите за „подготовка, организация и управление“ с ДДС представляват 10,12% от общо допустимите разходи по проекта, т.е. не са съобразени с ограничението, 
заложено в чл. 39, ал. 2 от ПМС 119/20.05.2014г. 
 
Критерий 12: Не са спазени указанията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014-2020 г.  
В ПИП е направена технико-икономическа обосновка на предлаганите алтернативи за реализиране на проекта. Разгледани са два Варианта. При разглеждане на избрания 
в последствие Вариант 1 – на стр. 107 инвестиционните разходи са представени от съоръжения за компостиране, чийто сбор на единичните цени е посочен като 650 000 
лв., а реално е 739 800 лв. В бюджета на проекта тези инвестиционни разходи са в размер от 791 760 лв. 
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При разглеждането на Вариант 1 в ПИП на стр. 97 се споменава за лента за обръщане на компост, която не присъства като разход в Бюджета на проекта (В ПИП разходите 
общо за компосто-обръщащата машина и лентата възлизат на 400 000 лв., а в т. 5 „Бюджет“ към ФК са заложени 320 000 лв. ). 
Стойностите за СМР и оборудване, посочени на стр. 179 от ПИП се разминават с тези посочени в Бюджета на проекта.  
По отношение на направените допускания: 
За остойностяване на транспортните разходи в „Анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление 
на отпадъците“ (стр.25) и в ПИП (стр. 64) при анализа на транспортните разходи за превоз на зелените отпадъци, допускането „Други разходи свързани с превоза на 
зелени отпадъци“ е остойностено 20лв./курс, а в изчислителния модел на АРП, лист „калк.контейнери 2019“ е остойностено 110 лв./курс, а при лист „калк.зелени 2019“ е 
със стойност 35лв./курс. В докладната част на АРП не са разгледани подробно транспортните разходи и направените допускания. 
Оперативните разходи не са разгледани като променливи и постоянни в изчислителния модел на АРП, а общата им стойност се разделя на количеството компост за 
първата година и получената стойност за тон отпадък се умножава след това по предвидените количества за следващите години.  
Разходите за експлоатация и поддръжка трябва да бъдат определени като се следва указанието, дадено в „Ръководство за АРП на инвестиционни проекти“ от 2014г. – стр. 
164 – променливи и постоянни. В представените разходи на тон отпадък са включени и постоянни разходи. 
При изчисляване на  основните индикатори за финансова доходност са включени и непредвидени разходи за СМР.  
В анализа на чувствителността не е включен анализ на сценариите, което е в разрез с Указанията. 
Не е представен качествен анализ на риска според Указанията. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря на актуалната нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и 
кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството: 
1. ПИП е качено в системата в недовършен (работен) вид.  
2. В работния проект има съществени грешки и пропуски: 
2.1 Преливната система в резервоара за противопожарни (ПП) и технологични нужди е неработеща. Кота водно ниво в резервоара е 325.81м., а кота дъно облицована 
улична канавка е около 327.00м. Преливането към канавката е невъзможно без потприщтване на захранващата тръба на резервоара (недопустимо), а при всеки дъжд ще 
постъпват повърхностни води в резервоара през аварийната тръба.  
2.2 Нито един от обемите (резервоарите), проектирани на дълбочина под нивелета по-голяма от 2.00м (резервоара за ПП нужди стига до 7.00м. дълбочина) не е проверен 
на изплаване. Съгласно геоложкия доклад подпочвените води стигат в сухо време до 3.50м. от кота терен и до 2.00м през влажните сезони.  
2.3 В част „ОВК“, черт.№1/1 е цитирано фирмено наименование на отоплителни елементи, което е недопустимо.  
2.4 При липса на административна сграда, не е осигурена достатъчна площ в КПП за покриване на нормативното изискване на чл.16 и чл.17 т.3 и т.4 от Наредба №7/ 
24.08.2004г. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. По разчети на терен ще работят минимум 4 човека плюс 1-охрана.  
3. Някой решения оскъпяват проектното предложение като:  
3.1 Обратни засипки (и то на външни трасета) са предвидени да се изпълняват с речна баластра при показани в геоложкия доклад добри якостни характеристики на 
изкопаните земни маси.  
3.2 Порталната (плъзгаща се) врата е с параметри 11.44м. Видно от транспортната схема в част пътна е, че това е вследствие необходимостта от по-голяма крива за 
включване на транспортното средство в уличното платно. При преместване на портала непосредствено пред бариерата порталната врата ще стане само 5.00м.  
3.3 По проектно решение изгребната яма се монтира на дълбочина по-голяма от 3.20м., което според записката е условие за „обетонира“ и изграждане на носеща 
покривна плоча. При това положение предложеното решение с изпълнение на монолитна стоманобетонова шахта и монтиране в нея цилиндрично тяло от РР материал е 
неикономично и технологично сложно за изпълнение. Стоманобетоновата шахта с мерки за защита от филтрация и ексфилтрация е напълно достатъчна.  
4. Комплексния доклад за оценка на съответствието на проекта първоначално е представен само до стр.3. След допълнително представяне на пълния текст на доклада е 
установено, че Комплексния доклад е определил категорията на обекта като ТРЕТА, което е в противоречие с чл.137, ал.1, точка 2, б. „г“ от ЗУТ  и чл. 4, ал.4 от Наредба №1 
/30.07.2003г. 
 
Критерий 20: В ПУО на община Берковица и в ПУО на община Вършец не е посочено количеството на депонираните биоразградими отпадъци през 1995г. Не може да се 
определи дали посочената целева стойност на индикатора за резултат „Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от 
инсталацията населени места“ изпълнява законодателното изискване до 31 декември 2020 г., количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да се 
ограничи до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995г. 
 
Критерий 22: В ПУО на община Вършец е залегнала подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. и 
биоотпадъците, но не са разписани конкретни мерки/дейности, свързани с въвеждането или изменението на нормативни документи или други разпоредби, свързани с 
управлението на отпадъците. 
 
Критерий 25: Тъй като не е представен актуален морфологичен анализ, изготвен в съответствие с Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 
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отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, не може да се потвърди, че изборът на компонентите на разделно 
събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци е ясно мотивиран и в съответствие с него. В поле 12 от ФК е приложен индикативен опис на необходимите 
съоръжения, оборудване и техника за допустимите дейности по проекта, като позиции от 6 до 10 на т.1 Оборудване за площадката за компостиране/ Част машинно- 
технологична не са описани в представения ПИП. 
 
Критерий 26: Във ФК и ПИП, капацитета на компостиращата инсталацията е определен на 3700т./г. и се различава от посочения в Масовия баланс -  
3 439т./г. Тъй като не е представен актуален морфологичен анализ, изготвен в съответствие с Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 
утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, не може да се потвърди, че капацитета на компостиращата инсталация е ясно 
мотивиран и в съответствие с него.  
 
Критерий 30: Не е извършена промяна  на предназначението на ПИ № 028095 в местност Тутмата в землището на с. Мездрея към датата на подаване на проектното 
предложение – 01.08.2016 г. Представените документи писмо № УОСГ-08-00-105/28/21.09.2016 г. и Решение № К33-27/14.09.2016 г. на Mинистъра на земеделието и 
храните не следва да бъдат приети, тъй като същите не са съществували към крайната дата за подаване на проектното предложение – 01.08.2016г. (съгласно Насоките за 
кандидатстване) и приемането им би довело до нарушаване на нормата на чл. 10 и чл. 20, ал. 3 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014г. Обн., ДВ, бр. 42 от 
20.05.2014г., във връзка с § 10 от Закона за управление на средства от европейските структурните и инвестиционни фондове и § 4 от ПМС 162  на МС от 05.07.2016г., Обн., 
ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г. 

BG16M1OP002-2.001-
0016 

Община 
Харманли 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
І. Оценка на административно съответствие: 

 
Критерий 1: Проектното предложение е подадено от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се 
предвижда възможност за упълномощаване и/или овластяване.  
 
Критерий 3: Предназначението на имота, предмет на инвестицията, видно от документа по т.23.18 от Насоките за кандидатстване не отговаря на инвестиционното 
намерение. Не е представен документ по т.23.24 от Насоките за кандидатстване. 

 
Критерий 4: Част от документите по т.23.14 и 23.15 от Насоките за кандидатстване не са подписани коректно с елентронен подпис съгласно Насоките за кандидатстване и 
съгласно Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната система за управление и 
наблюдение 2020 „ИСУН 2020“, утвърдени от заместник министър-председателя по Европейските фондове и икономическата политика. 
 
Критерий 9: В документа по т. 23.6 от Насоките за кандидатстване липсва задължителната информация за какво се предвижда да бъдат използвани приходите от 
продажбата на компоста.  
 
Критерий 11: Приложеното прединвестиционно проучване не отговаря напълно на чл.9, глава втора на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, тъй като не е ясен произхода на цитираните геоложки и хидрогеоложки проучвания на площадката за компостиране; упоменатите 
геодезически проучвания не са приложени; не са разгледани възможни алтернативни варианти за избор на площадка, анализ и технико-икономическа обосновка на 
резултатите от проучванията съгласно Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 
третиране на отпадъци; допуснати са съществени отклонения от основните правила за ползване на международната система единици SI, както и смесени означения (на 
кирилица и латиница) при означаване на единиците  – не е спазена Наредбата на единиците за измерване разрешени за използване в Република България (приета с ПМС 
№ 275 от 29.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 115 от 10.12.2002 г.).  
 
Критерий 12: Представеният идеен проект, който трябва да служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, не отговаря на изискванията на 
чл. 18, ал.5, т. 1. и 2. от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и § 3, т.4.и 5. от допълнителните разпоредби към нея. 

 
ІІ. Оценка на допустимост: 
 
Критерий 4: Съгласно представената Заповед №1625 от 11.10.2001 г. за одобряване на ПУП за имота, върху който ще се реализира инвестиционното предложение, 
предназначението му е за „Депо за твърди битови отпадъци“. Съгласно чл. 12, ал.2 от Закон за устройство на територията „Застрояване се допуска само ако е предвидено 
с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“. Заедно с представените 
от кандидата документи в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 е приложено Разрешение за строеж 
№42/28.07.2016 г., съгласно което в имота, предмет на инвестиционното намерение е разрешено „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно 
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събраните биоразградими  и зелени отпадъци от Община Харманли“. При това положение за въпросния имот трябва да има наличен последващ ПУП, който да отрежда 
имота за изграждане на компостираща инсталация. Още повече, че представената заповед за одобряване на ПУП от 2001 г. не конкретизира конкретните имоти в 
„площадка с обща площ от 104,42 дка“. Въпреки изпратената до кандидата кореспонденция с искане за предоставяне на информацията, до края на срока такава не е 
представена. Поради тази причина не може да се установи дали има имоти, засегнати от съпътстващата инфраструктура, за които трябва да има учредени ограничени 
вещни права. 
 
Критерий 5: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване.  
 
Критерий 6: Заложените от кандидата по първи и втори индикатор (т.8 от ФК) базови стойности  за общото количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от 
инсталацията населени места (10 297 т./г.), както и за общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени 
места (5 881 т./г.) са грешни, тъй като не се отнасят за 2012г.(изискване на Насоките за кандидатстване), а за 2018 г. Базовата стойност за количеството депониран битов 
отпадък за 2012г. съгласно ПИП би следвало да е 10 000 т./г. Съгласно общинската програма и масовия баланс, 10 297 т./г. са прогнозните количества генерирани битови 
отпадъци за 2018 г., а 5 881 т./г. са прогнозните количества генерирани биоразградими отпадъци за 2018 г., което от своя страна прави невъзможно отчитането на 
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и съответно води до неизпълнение на критерия. 
 
Критерий 8: Представеният доклад за извършен морфологичен анализ не е изготвен съгласно изискванията на Методиката за определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите и разясненията на Управляващия орган на ОПОС към 
настоящата процедура от 27.06.2016 г., втора позиция. Не е извършено зониране - разделяне на образуващите отпадъци индивиди в характерни групи (зони) със сходни 
показатели, както и сумиране на образуваните количества смесени битови отпадъци и разделно събраните отпадъци по фракции. 
 
Критерий 10: В т.1 „Основни данни“ от ФК кандидатът не е посочил „община“ като местонахождение (място на изпълнение на проекта), като по този начин не е изпълнил 
изискванията  т.5 от Насоките за кандидатстване по процедурата. В местонахождение кандидатът е записал „населено място“, обозначено като гр. Харманли. 
 
Критерий 11: Бюджетът на проектното предложение не е попълнен съгласно изискванията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за 
кандидатстване и включените в тях указания за изготвянето му, тъй като: (1) Стойността на разходите за публичност и визуализация, посочена в т.7 „План за изпълнение / 
Дейности по проекта“, е нула и не съответства на предвиденото в т.5 „Бюджет“ на формуляра за кандидатстване; (2) Не са отразени като недопустими разходите за 
подготовка, организация и управление, надвишаващи допустимите 10 на сто от общите допустими разходи по проекта (Разходите за подготовка, организация и 
управление съгласно формулирания в ПМС 119, чл. 39, ал. 1 обхват възлизат на 10,77% от допустимите разходи по проекта.); (3) Съгласно Насоките за кандидатстване, ДДС 
следва да бъде представен на отделен ред за всеки един разход по проекта, което не е направено в настоящото проектно предложение. 
 
Критерий 12: Представеният анализ на разходите и ползите не е изготвен в съответствие с изискванията на Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни 
проекти за програмен период 2014-2020. Прогнозите в АРП за количествата депонирани отпадъци не съответстват на масовия баланс на отпадъците. Погрешно е 
направено допускането: „Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО се намаляват с 50% в съответствие с чл. 27 от „НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г.“. Обезпеченията по чл.60 на 
ЗУО не могат да бъдат намалявани по методиката, по която биват намалявани отчисленията по чл.64 на ЗУО. Не е представено по какъв начин са определени 
количествата, генерирани и подлежащи на компостиране отпадъци след 2026г., заложени в изчислителния модел на АРП. Прогнозите, направени в масовия баланс на 
отпадъците, са само до 2026г. Необосновано е направено допускане за 25% спад в количеството на генерираните, респ. депонираните отпадъци в края на референтния 
период. Не са представени приходите и разходите във вариант „без проект“. Не е представен инкрементален паричен поток на приходите. Представен е инкрементален 
паричен поток само на разходите (разходи след спестявания). Финансовата устойчивост не е проверена  с паричните потоци, получени само във вариант „с проект“.  Не са 
спазени указанията, дадени в Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти на ЕК 2014г. и изискванията на чл.18 на Регламент 480/2014 за методиката 
за изчисляване на остатъчната стойност на инвестицията. Прогнозните стойности на инфлацията, заложени в изчислителния модел, не съответстват на тези, публикувани в 
официалните източници. Разпределението на инвестиционните разходи не съответства на предвиденото в графика на проекта. Не са отчетени и очакваните приходи от 
продажбата на компост след края на референтния период. Неправилно са изчислени сумите на обезпеченията и отчисленията по чл.60 и по чл. 64 на ЗУО за 2016г. и 2017 
г. (използвано е общото количество генерирани, вместо общото количество депонирани отпадъци от община Харманли). Не са отчетени разходи за сепариране на смесен 
битов отпадък на регионалното депо (същите са отчетени само за 2016г. и 2017г.). Следва да се има предвид, че не е възможно директно депониране без предварително 
третиране на отпадъците. Заложени са единични разходи за събиране и транспортиране на зелените отпадъци до компостиращата инсталация - за гориво (2,47лв./тон) и 
за поддръжка (3,27 лв./тон), като същите не са обосновани по никакъв начин. Заложени са единични разходи за сепариране (13,13лв./тон) и за депониране (12,50 лв./тон), 
които също не са обосновани и не са описани по никакъв начин. Предвидените разходи за цялостна подмяна на машини и съоръжения за компостиращата  инсталация и 
машините и съоръжения за разделно събиране са без ДДС. В приложения към проектната документация план за използване на получения краен продукт- компост е 
предвидена продажба на компост. В изчислителния модел на АРП, където е направена прогноза за 28 години експлоатация обаче, както и в доклада към него не са 
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предвидени приходи от продажба на компост. Финансовата устойчивост на инвестицията не е доказана само във вариант „с проект“ - съгласно изискванията, дадени в 
„Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти“ 2014 г. Не са представени изчисления за приходи и разходи във вариант „без проект“. Не са изградени 
инкрементални парични потоци. При изчисляване на приходите на разходопокривен принцип не са взети предвид разходите за транспортиране на смесения битов 
отпадък до регионалното депо (отчетени са само разходите за депониране), както и разходите за сепариране от 2018г. нататък. При изчисляването на финансовия 
дефицит разходите са изградени на инкрементален принцип - изчислени са „разходи след спестявания“. Този принцип не е приложен обаче и при формиране на 
приходите. Поради допуснати грешки при изчисляване нормата на финансовия дефицит, не би могло да се приеме, че сумата на безвъзмездната финансова помощ и 
разпределението на източниците на финансиране са определени правилно. Поради допуснати грешки при определяне на инкременталните парични потоци и остатъчната 
стойност на инвестицията, не би могло да бъде прието на коректно изчислението на индикаторите за финансова доходност. 
 
Критерий 14: Допустимостта на предложените дейности на този етап остава условна, тъй като съгласно приложеното прединвестиционно проучване, компостиращата 
инсталация ще бъде изградена на терена на съществуващото регионално депо – Харманли. В тази връзка е възможно част от предвидената за изграждане инфраструктура 
и доставка на оборудване да обслужва и депото, което би било в противоречие с изискването в т.13 от Насоките за кандидатстване, обвързващо дейностите със СМР и 
изграждане на съпътстваща инфраструктура единствено с изгражданите обекти. За преценка по този критерий от кандидата е поискано да представи актуален документ 
по т.23.18 от Насоките за кандидатстване. Тъй като не е представена исканата от кандидата информация настоящият критерий не може да се оцени. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря не отговаря напълно на актуалната  нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, 
геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Не е спазен чл. 139  от ЗУТ – всички  документи (графични и текстови, без 
изчисленията, извършени от проектанта по съответната част) по всички части на инвестиционния проект да се съгласуват с подпис и от водещия проектант по смисъла на 
чл. 162, ал. 7. В част „Технологична“ няма технологични задания към другите части на проекта съгласно чл. 113 на Наредба № 4/05.2001г.; Представеният ситуационен 
план в конструктивната част на идейния проект, съвместена с част „Архитектурна“, не е в съответствие с чл. 29, ал.1 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. В част Конструктивна 
липсват изискванията на заданието за проектиране съгласно чл. 47 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. Не са представени ориентировъчни изчисления за определяне 
размерите и броя на пилотите в пилотните системи за укрепване на участъците, стабилитетни проверки на системата (пилоти-подпорни стени) и обосновка за избор на 
вид и количество наклонени анкери. Графичното приложение „Разрез I-I през укрепителна конструкция“ не е направено върху геоложки профил; Не е спазен чл.18, ал.5 от 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. - представените количествени сметки са изготвени заедно с количествено-стойностните сметки и са в текстови формат (Word), което прави 
проверката невъзможна; липсват спецификации на основните, предвидени за влагане строителни продукти (бетони, армировъчни и конструционни стомани, крепежни и 
съединителни елементи и т.н.) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Не е спазена Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.  
 
Критерий 18: В т.7„План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване за дейност 4 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация 
(публичност и визуализация) на проект“ е посочена стойност 0,00 лв., докато в бюджета на проекта, в ред 72.1. стойността е 20 000 лв. . 
 
Критерий 19: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 20: В два от заложените в проектното предложение индикатори съгласно Насоките за кандидатстване (Общо количество депонирани битови отпадъци от 
обслужваните от инсталацията населени места и Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията населени места) са 
разписани грешни базови стойности. Вместо за общото количество депонирани битови отпадъци и общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци 
за 2012 г. са представени данни за прогнозните количества генерирани битови отпадъци за 2018 г.(10 297 т./г.) и прогнозните количества генерирани биоразградими 
битови отпадъци 2018 г. (5 881 т./г.). 
 
Критерий 21: В екипа за управление на проекта кандидатът не е предвидил задължителната позиция за мониторинг и докладване, като по този начин не е изпълнил 
изискването в т.13 от Насоките за кандидатстване.  
 
Критерий 25: Изборът на система за разделно събиране на биоотпадъците не е обоснована, тъй като не е представен пълен доклад за извършен морфологичен анализ, 
съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012г. на Министъра на околната среда и 
водите. Не е извършено зониране - разделяне на образуващите отпадъци индивиди в характерни групи (зони) със сходни показатели, както и сумиране на образуваните 
количества смесени битови отпадъци и разделно събраните отпадъци по фракции. Това от своя страна подлага на съмнение доколко са достоверни данните за 
изчисляването на масовия баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 26: Капацитетът на компостиращата инсталация не е обоснован, тъй като не е представен пълен доклад за извършен морфологичен анализ, съгласно 
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Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Не 
е извършено зониране - разделяне на образуващите отпадъци индивиди в характерни групи (зони) със сходни показатели, както и сумиране на образуваните количества 
смесени битови отпадъци и разделно събраните отпадъци по фракции. Това от своя страна подлага на съмнение доколко са достоверни данните за изчисляването на 
масовия баланс, необходимата техника за системата за разделно събиране на биоотпадъците и капацитета на инсталацията. 
 
Критерий 30: Съгласно представената Заповед №1625 от 11.10.2001 г. за одобряване на ПУП за имота, върху който ще се реализира инвестиционното предложение, 
предназначението му е за „Депо за твърди битови отпадъци“. Съгласно чл. 12, ал.2 от Закон за устройство на територията "Застрояване се допуска само ако е предвидено 
с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон". Заедно с представените 
от кандидата документи в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 е приложено Разрешение за строеж 
42/28.07.2016 г., съгласно което в имота, предмет на инветиционното намерение е разрешено „Изграждане на общинско съоражение за компостиране на разделно 
събраните биоразградими  и зелени отпадъци от Община Харманли“. При това положение за въпросния имот трябва да има наличнен последващ ПУП, който да отрежда 
имота за изграждане на компостираща инсталация. Още повече, че представената заповед за одобряване на ПУП от 2001 г. не конкретизира конкретните имоти в 
„площадка с обща площ от 104,42 дка“. Въпреки изпратената до кандидата кореспонденция с искане за предоставяне на информацията, до края на срока такава не е 
представена. Поради тази причина не може да се установи дали за имота процедурите по устройствено планиране са приключили с влязъл в сила административен акт и 
на коя дата, както и дали предназначението на имота, в които ще се извършват строителни дейности за целите на проекта, е променено. 
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Община 
Свиленград 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
I. Оценка на административно съответствие: 
 
Критерий 3: Не е представен документ по т.23.18 от Насоките за кандидатстване и влязъл в сила административен акт по отношение на „Захранващ водопровод на 
площадката за компостиране". От представеното удостоверение не може да се установи на коя дата е влязла в сила Заповед №2339 от 01.08.2016 г. Представеният 
документ по т. 23.20 от Насоките за кандидатстване, който е изискан от кандидата в последствие, не може да се приеме, защото от него не може да се установи към коя 
дата е изготвен. Това е важно обстоятелство, защото ако описът е изготвен след датата на подаването на проектното предложение в ИСУН 2020, това ще доведе до 
подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл.1, ал. 2 и чл. 10 от ПМС 107/2014г. Кандидатът не е представил принципно 
съгласие на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани 
при депониране на отпадъци, съгласно изискването по т.11 „Допустими кандидати“ от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 4: Представените документи по т.23.14 и 23.15 от Насоките за кандидатстване не са подписани коректно с електронен подпис съгласно Насоките за 
кандидатстване и съгласно Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната система за 
управление и наблюдение 2020 „ИСУН 2020“, утвърдени от заместник министър-председателя по Европейските фондове и икономическата политика.  
 
Критерий 5: Кандидатът не е представил принципно съгласие на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на 
размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, съгласно изискването  по т.11 „Допустими кандидати“ от Насоките за кандидатстване.  
 
Критерий 9: В представения План за използване на получения краен продукт – компост, липсва анализ на пазара на компост, както и за какво ще бъдат използвани 
приходите. Съгласно Насоките за кандидатстване „В случай на предвиждания за продажба на компоста, следва да се представи и анализ на пазара на този продукт, както 
и за какво ще бъдат използвани приходите.“. В представения Анализ разходи-ползи се отчитат приходи от продажба на компост, като е определена цена на компоста от 6 
лв./тон и следователно Планът за използване на получения краен продукт компост следва да съдържа и тази информация.  
 
Критерий 11: Съдържанието на представеното ПИП не отговаря напълно изискванията на глава втора на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти - липсва обяснителна записка и графична геодезическа основа за избраната площадка SV-2, не е ясен произхода на описаните геоложки и 
хидроложки данни (инженерните проучвания, в т. ч. геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и геодезически проучвания са част от ПИП); Липсва прогнозен график за 
продължителност на строителството от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на 
възложителя с акт образец 15. Не са спазени изискванията на Закона за измерванията (обн. ДВ. бр.46 от 7.05.2002 г., в Република България и Наредба на единиците за 
измерване, разрешени за използване в Република България (приета с ПМС № 275 от 29.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 115 от 10.12.2002 г.). 
 
Критерий 12: Нарушена е Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 
Водещия проектант има пълна проектантска правоспособност по част :Хидротехнически съоръжения“. Той е автор на част „ПБЗ“ в идейния проект. Съгласно чл. 162 от ЗУТ 
водещ проектант трябва да е лицето – автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя, а това е част „Технологична“. 
 
Критерий 13: Част от електронните подписи, с които са подписани съпътстващите документи не са подадени съгласно указания в Насоките за канидатстване p7s  формат. 
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II. Оценка на допустимост: 
 
Критерий 1: Кандидатът не е представил принципно съгласие на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на 
размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, съгласно изискването  по т.11 „Допустими кандидати“от Насоките за кандидатстване, в 
следствие на което не може да се докаже дали той разполага с налични финансови ресурси. 
 
Критерий 3: Не може да се потвърди пълно съответствие на проектното предложение с инвестиционното предложение, за което е издадено Решение № ХА-59-ПР/2016 г. 
поради следните констатации: (1) капацитета на инсталацията, записан в Решение № ХА-59-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Хасково (за над 2 400 т/г.) не съответства на 
капацитета на инсталацията, посочен в проектното предложение (3 000 т/г.); (2) установено противоречие по отношение на необходимостта от изграждане на довеждаща 
инфраструктура – от една страна е записано, че за водоснабдяване ще се изгради 14650 м. и пътна връзка 140 м., а от друга страна е постановено, че не се предвижда 
изграждане на нова инфраструктура, ще се използва съществуващата. 
 
Критерий 4: Кандидатът не е представил документи по т.23.18 от Насоките за кандидатстване по отношение на довеждащата инфраструктура - водоснабдяване – 14 650 
м.(според кандидата 1 330 м.), пътна връзка – 140 м. и електроснабдяване – 46 м. 
 
Критерий 9: Във Формуляра за кандидатстване в т.1 „Основни данни“ е посочен срок за изпълнение на проекта 18 месеца, който не отчита срока от 6 месеца, необходим 
за документално приключване на проекта и финално плащане на верифицираните разходи. Също така има несъответствие между посочените срокове за изпълнение на 
дейностите в т.7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ и планираните дати на обявяване на обществените поръчки в т.10 „План за външно възлагане“ от 
Формуляра за кандидатстване. 
 
Критерий 11: Бюджетът на проектното предложение не е попълнен съгласно изискванията на т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от Насоките за 
кандидатстване и включените в тях указания за изготвянето му. Стойностите на дейности 1-6, посочени в т.7. „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от формуляра за 
кандидатстване са отразени без ДДС. Общата сума от стойностите на дейностите, посочени в т.7 на Формуляра за кандидатстване не съответства на общата сума на 
инвестиционните разходи, посочени в бюджета на проекта. Разходите за подготовка, организация и управление (съгласно техния обхват, посочен в чл. 39, ал. 1 на ПМС 
119/2014г.) възлизат на 10,98% от допустимите разходи, посочени в бюджета на проекта и надвишават ограничението от 10%. Сумата на разходите над 10%  не е отчетена 
като недопустими разходи. Не са спазени указанията на министъра на финансите относно третиране на ДДС по проекта. ДДС е отчетен като невъзстановим и следователно 
допустим за финансиране по ОПОС. Същевременно в изчислителния модел на АРП и доклада към него са предвидени приходи от продажба на компоста, който ще се 
произвежда. Съгласно указанията на министъра на финансите, в случай че бъдат отделени отпадъци или продукти, които ще са предмет на последваща реализация, то 
проектните дейности са облагаеми доставки по ЗДДС и за общината възниква право на приспадане на данъчен кредит - пълен или частичен. Съгласно Насоките за 
кандидатстване, ДДС за всяка допустима дейност и всеки допустим разход по проекта следва да се разпише в отделен ред в бюджета на проекта. 
 
Критерий 12: В изчислителния модел на АРП разходите за събиране и транспортиране във вариант „с проект“ е заложено да бъдат  равни на разходите за събиране и 
транспортиране във вариант „без проект“, което е нереалистично. В изчислителния модел е направено допускането във вариант „без проект“ отпадъците, подходящи за 
компостиране да бъдат директно депонирани, което не съответства на описаната в ПИП съществуваща практика зелените отпадъци, образувани при поддръжката на 
общинските зелените площи да се събират на 2 площадки за временно съхранение, а не да бъдат депонирани. Общата сума на ДДС върху инвестиционните разходи за 
2016, 2017 и 2018г., представена в табл.1 „Съвкупни инвестиции в текущи цени, съгласно бюджет“ в изчислителния модел не съответства на сумата на ДДС, представена в 
т.5 „Бюджет“ на ФК. При изчисляване на съвкупните инвестиции в постоянни цени всички разходи са обложени с ДДС, което не отговаря на заложеното в бюджета на 
проекта. При изчислението на оперативните разходи, вариант „с проект“ чистите експлоатационни разходи на компостиращата инсталация са дублирани. Към 
оперативните разходи, вариант „с проект“ са добавени и разходите за амортизации на реинвестициите, което е нереален паричен поток. При определяне сумата на 
отчисленията по чл.64 на ЗУО не са съобразени стойностите, предвидени в Наредба №7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Не е обосновано защо са заложени само 10% за подмяна оборудване на 10-тата и на 20-тата година от пускането 
в експлоатация на инсталацията. Общото представяне на проектното предложение не дава ясна и еднозначна информация относно продажбата на произведения 
компост. В плана за ползване на компоста не се предвижда продажба на получения продукт. Едновременно с това обаче, в представения АРП (изчислителен модел и 
доклад към него) е предвидена продажба на 20% от произведения компост на цена от 6 лв./тон. Проверката на финансовата устойчивост е направена с инкременталните 
парични потоци, вместо с паричните потоци във вариант „с проект“, поради което не може да бъде прието, че финансовата устойчивост на проекта е доказана. При 
изчисляване нормата на финансовия дефицит е променена методиката, дадена в „Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014“ на ЕК. Поради 
допуснати грешки при калкулиране нормата на финансовия дефицит, не би могло да бъде прието за коректно изчислението на безвъзмездната финансова помощ и 
нейното разпределение по източници на финансиране. Поради пропуски в определянето на паричните потоци не би могло да бъде прието за правилно определянето на 
основните индикатори за финансова доходност. 
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Критерий 13:  Поради предвидени приходи от продажба на компост в рамките на референтния период, третирането на ДДС на инвестиционните разходи като 
невъзстановим, респ. допустим за финансиране от средствата по оперативната програма, не е в съответствие с указанията на министъра на финансите и не може да бъде 
прието за коректно. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря напълно на актуалната нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, 
картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Не е спазен чл. 139 от ЗУТ - графичните и текстови документи по всички части на идейния 
инвестиционен проект да са съгласувани от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7. на ЗУТ. В чертежите на идейния проект липсват антетки за съгласуване с 
подпис на проектантите по останалите части на проекта. Не са спазени Закона за геодезията и картографията и Наредба № 2 от 30.07.2010 г. за дефиниране, реализация и 
поддържане на Българската геодезическа система. В част Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка) на идейния проект не са изпълнени изцяло 
изискванията на глава шестнадесета, раздел I от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти с оглед удовлетворяване на 
изискванията на производствения процес, транспорта и отводняването на площадката. Няма приложен геоложки доклад, дадени са само чертежи – ситуация, профили и 
колонки. В част „Архитектурна“ на идейния проект липсва заданието за проектиране, обяснителната записка е повече от лаконична, непълна и не дава представа за 
ситуационното, функционалното и архитектурно решение на обекта, както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл. 169 
ЗУТ. Не отговаря на изискванията на чл. 30. ал.1 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В генералния план липсват 
постигнатите устройствени показатели – не отговаря на изискванията на чл. 29. ал.1 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. Проектът за ограда не е съобразен с изискванията на чл. 13 от Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите. В част 
„Конструктивна“ на идейния проект липсва технологично задание за проектиране, липсват пояснения, изчисленията и проверките за подпорните стени с какво и как са 
направени, обосновки за вида на предвидените хидроизолации и качествените характеристики, на които да отговарят. Количествата на строителните продукти и работи в 
количествените сметки не е ясно как са получени. 
 
Критерий 22: В АРП се отчитат приходи от продажба на компост, като е определена цена на компоста от 6лв./тон. Съгласно Насоките за кандидатстване „В случай на 
предвиждания за продажба на компоста, следва да се представи и анализ на пазара на този продукт, както и за какво ще бъдат използвани приходите“. Тази информация 
липсва в План за използване на получения краен продукт – компост, което води до неизпълнение на критерия за устойчивост на инвестицията. 
 
Критерий 25: Представения идеен проект съдържа информация, отнасяща се само за инсталацията и нейното техническо оборудване. Липсва частта с компонентите на 
разделното събиране – контейнери, торбички и транспортна техника, тяхното разпределение на територията на общината и обслужването им. Не е обосновано 
закупуването на 6 000 бр. 40 литрови биоразградими торбички, както и съдържанието на оборудването в стартовия пакет. Съгласно таблица 24 в ПИП, стартовият пакет 
включва 1 кошче с вентилационни отвори + 52 броя торбички за домакинство. В същото време в АРП не е предвидено закупуването на кошчета с вентилационни отвори за 
хранителни отпадъци. 
 
Критерий 26: Капацитетът на избраната инсталация не е ясно мотивиран, тъй като в различните документи е посочен различен капацитет: в Идеен проект - 2450-3700 т./г., 
в ПИП -3000т./г. Съгласно масовия баланс след 2020г. капацитатът на инсталацията прогресивно се увеличава (2023г. – 3 302 т./г.). 
 
Критерий №29: В АРП се отчитат приходи от продажба на компост, като е определена цена на компоста от 6лв./тон. Съгласно Насоките за кандидатстване „В случай на 
предвиждания за продажба на компоста, следва да се представи и анализ на пазара на този продукт, както и за какво ще бъдат използвани приходите.“. Тази информация 
липсва в План за използване на получения краен продукт – компост, което води до неизпълнение на критерия дали цитираният документ е изготвен съгласно Насоките за 
кандидастване. 
 
Критерий 30: Не са представени документи по т.23.18 от Насоките за кандидатстване по отношение на довеждащата инфраструктура - водоснабдяване – 14650 м.(според 
кандидата 1330 м.);  пътна връзка – 140 м. и електроснабдяване – 46 м., респективно административни актове за тяхното одобряване. По отношение на документа по 
т.23.18 от Насоките за кандидатстване, за имотите предмет на инвестиционното предложение, не може да се установи на коя дата е влязъл в сила акта, с който е одобрен.  
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Община Сливен Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: 
I. Оценка на административно съответствие: 
 
Критерий 1: Проектното предложение е подадено от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се 
предвижда възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 2: Не всички полета във Формуляра за кандидатстване са попълнени коректно. В точка пет, раздел девет от Формуляра за кандидатстване е посочен размер на 
недопустим разход, който не е попълнен в точка шест от същия формуляр. 



 47 

 
Критерий 3: Не е предстравен документ по т. 23.12 от Насоките за кандидатстване, както и документ по т. 23.24 или по т. 23.25 от Насоките за кандидатстване. 
Представените от кандидата документи по т.23.27 от Насоките за кандидатстване не отговарят на изискванията на т.11 „Допустими кандидати“от същите насоки. 
Представеното съгласие от директора на РИОСВ не може да се приеме, защото е издадено от него след крайната дата за кандидатстване по настоящата процедура. Не е 
представено извлечение от бюджета, в което да е посочено в кое бюджетно перо са вклюени разходите. Документът по т.23.28 не е подписан от кандидата, а от друго 
лице без да има право за това. 
 
Критерий 4: Документите по т.23.14 и т. 23.15 от Насоките за кандидатстване не са подписани коректно с елентронен подпис съгласно Насоките за кандидатстване и 
съгласно Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната система за управление и 
наблюдение 2020 „ИСУН 2020“, утвърдени от заместник министър-председателя по Европейските фондове и икономическата политика. 
 
Критерий 5: Представените от кандидата документи по т.23.27 от Насоките за кандидатстване не отговарят на изискванията на т.11 „Допустими кандидати“ от същите 
насоки. Представеното принципно съгласие за ползване на част от натрупаните средства, представляващи отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. не може 
да се приеме, защото е издадено от него след крайната дата за кандидатстване по настоящата процедура. Не е представено извлечение от бюджета, в което да е 
посочено в кое бюджетно перо са включени разходите. 
 
Критерий 7: В първата таблица „Масов баланс на отпадъците за целите на процедура за подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци“, липсва информация за процентното съотношение на отпадъчните потоци, които кандидатът е включил (хартия и картон, дърво, 
биоразградими отпадъци, зелени отпадъци). Не е направен масов баланс за следните отпадъчни потоци: пластмаса, стъкло, метал, композитни, гума, текстил и кожа, 
опасни домакински отпадъци, инертни отпадъци, други. 
 
Критерий 12: Идейният проект не е изготвен съгласно глава пета на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - за да служи 
за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, всяка негова част трябва да съдържа съгласно чл.18. ал. 5. допълнително количествена сметка (по 
смисъла на § 3. т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 21 май 2001 г.) и спецификация (по смисъла на § 3. т. 5. от допълнителните разпоредби на Наредба 
№ 4 от 21 май 2001 г.) на основните, предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти. 
 
II. Оценка на допустимост: 
 
Критерий 1: Представените от кандидата документи по т.23.27 от Насоките за кандидатстване не отговарят на изискванията на т.11 „Допустими кандидати“ от същите 
насоки. Представеното съгласие от директора на РИОСВ не може да се приеме, защото е издадено от него след крайната дата за кандидатстване по настоящата 
процедура. Не е представено извлечение от бюджета , в което да е посочено в кое бюджетно перо са вклюени разходите. 
 
Критерий 3: Кандидатът не е представил изискващите се съгласно Насоките за кандидатстване индивидуални административни актове по т.24.12 - Решение по ОВОС или 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както и съответната документация - по т.23.24 или по т.23.25 от Насоките за кандидатстване. 
 
Критерий 5: Данните са декларирани от друго лице, а не съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване от кандидата. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 8: В представения доклад е извършен морфологичен анализ само на смесените битови отпадъци. Не е включена информация за количеството разделно 
събрани рециклируеми отпадъци на територията на община Сливен, с което не са спазени изискванията на Методиката за определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци , утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, и на разясненията на Управляващия орган на ОПОС по 
настоящата процедура от 27.06.2016 г., втора позиция. 
 
Критерий 9: В т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра за кандидатстване кандидатът е посочил 30 месеца за изпълнение на проекта, като по този 
начин не е съобразил изискването в т.18 от Насоките за кандидатстване, а именно 24 месеца за фактическо изпълнение на проекта. От така представения график е видно, 
че дейностите, надхвърлящи изпълнение от 24 месеца, са дейност 1 „Организация и управление на проекта“ и дейност 2 „Информация и публичност“. В т.10 „План за 
външно възлагане“ кандидатът е предвидил четири позиции за външно възлагане на обществени поръчки с планирани дати на обявяване през месец март 2017 г., с 
изключение на поръчката за информация и публичност, която кандидатът планира да обяви през месец януари 2017 г. Тъй като не е разяснено кога кандидатът 
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предвижда да стартира проектът (месец/година), не може да бъде преценено съответствието на сроковете, посочени в т.7 и т.10 от формуляра за кандидатстване. 
 
Критерий 11: При попълване на бюджета на проекта са допуснати грешки при въвеждане процента на собствено участие. По различните раздели на бюджета са въведени 
различни проценти на собствено участие: в раздел I „Разходи за СМР“ 0% собствено участие, в раздел II „Разходи за материални активи“ 48,33% собствено участие, в 
раздел IV „Разходи за услуги“ собствено участие 14,36% и пр. За всички дейности по т.7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от ФК, с изключение на дейност 6 
„Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители“  е посочена стойност нула. Не е спазено указанието за изготвяне на бюджета всеки разход  да бъде 
отразен към някоя от дейностите по проекта. Разходите за организация и управление, както и разходите за информация и публичност, са с продължителност 30 месеца, 
вместо 24 месеца - срок за фактическо изпълнение на проекта. В ПИП са предвидени специализирани транспортни средства – камион с преса за зелени отпадъци и 
камион за транспортиране на смесени отпадъци (предимно отпадъци от зеленчукови пазари и борси), без които системата не може да функционира. Не е видно къде в 
бюджета, както и в индикативния опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника  са включени тези разходи за транспортни средства. В бюджета на проекта е 
необходимо да се включат както всички допустими, така и всички недопустими разходи, свързани с настоящото проектно предложение. Разходите за подготовка, 
организация и управление (съгласно техния обхват, посочен в  чл.39 ал.(1) на ПМС 119/2014г.) възлизат на 11,42% от допустимите разходи, посочени в бюджета на 
проекта. 
 
Критерий 12: В т. 5. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване недопустимите разходи възлизат 2 160 лв. Същевременно в доклада на АРП недопустимите разходи 
възлизат на 869 800,88 лв. Не са обосновани направените в анализа допускания за константни цени на всички входящи променливи. Не е отчетено влиянието на 
относителните цени (изменението на цените, нето от инфлацията). В изчислителния модел е направено допускане за експлоатационни разходи за депониране в двата 
варианта -  „с проект“ и „без проект“ в размер на 8,47 лв./тон в рамките на целия референтен период, което не е обосновано по никакъв начин. Не става ясно по какъв 
начин е определена стойността на обезпечението по чл.60 на ЗУО в анализа, възлизаща на 0,89 лв./тон депониран отпадък - не е обосновано по никакъв начин. Не е 
представен начина на формиране на цената за депониране на тон отпадък, възлизаща на 8,47 лв./тон. Не е представен алгоритъма на изчисление на цената за 
транспортиране на биоразградимите отпадъци, възлизаща на 6,22 лв./м3. Не става ясно защо капацитетът на компостиращата инсталация е определен на 2 600 т./г. (от 
които 1 300 т./г. зелени отпадъци и 1 300 т./г. биоразградими отпадъци.), при положение че само генерираните зелени отпадъци от община Сливен надвишават 4 000т./г. 
до 2026г.включително.  Допуснати са методологически грешки при изчислението на остатъчната стойност на инвестицията, на финансовата устойчивост на проекта, 
разходите за замяна на краткотрайното оборудване, както и приходите по проекта. Разходите за организация и управление са предвидени за 30 месеца, вместо за 24 
месеца - максималния срок за фактическо изпълнение на проекта. При дисконтиране на инвестиционните разходи не са включени разходите, предвидени за 2019 г., което 
изкривява изчислението на финансовия дефицит. Остатъчната стойност не е изчислена съгласно изискванията, посочени в Регламент 480/2014г. Размерът на разходите за 
замяна на краткотрайно оборудване е необоснован - само 3% от стойността на машините през 2028г. и 1% от тяхната стойност през 2038 г., поради което не може да бъде 
доказана и устойчивостта на системата за целия референтен период. Прогноза за приходите както във вариант „с проект“, така и във вариант „без проект“ не е направена. 
При изчислението на нормата на финансовия дефицит е приложен инкрементален паричен поток на приходите, автоматично приравнен  на нула за всяка една година от 
референтния период, което е необосновано. Не е спазено указанието, дадено в Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти на ЕК за 2014г., 
финансовата устойчивост на инвестицията да бъде разгледана само във вариант „с проект“. Не са показани и кумулативните нетни парични потоци. Начинът на 
представяне на паричните потоци в изчислителния модел не може да докаже финансовата устойчивост на проекта. При дисконтиране на инвестиционните разходи не са 
включени разходите, предвидени за 2019 г. Остатъчната стойност не е изчислена съгласно изискванията, посочени в Регламент 480/2014г. (чрез изчисляване на нетната 
настояща стойност на паричните потоци в оставащите години от жизнения цикъл на операцията). Не са представени инкрементални приходи. Същите са заложени да 
бъдат равни на нула, без да са представени приходи във вариант „с проект“ и приходи във вариант „без проект“. За целите на определяне на финансовия дефицит 
разходите за подмяна на краткотрайното оборудване правилно са добавени към оперативните разходи. Размерът на разходите за замяна на краткотрайно оборудване 
обаче е необоснован (само 3% от стойността на машините през 2028г. и 1% от тяхната стойност през 2038г.), поради което не може да бъде доказана устойчивостта на 
системата за целия референтен период. Поради недостатъчна обоснованост при направените допускания в модела и грешки при определяне на нормата на финансовия 
дефицит (остатъчна стойност, необосновани оперативни разходи, недостатъчни разходи за подмяна на краткотрайното оборудване, непредставени оперативни приходи в 
двата варианта) не може да бъде прието за правилно изчислението на безвъзмездната финансова помощ. С оглед на допуснатите грешки при изчисление нормата на 
финансовия дефицит, не може да се приеме, че БФП е правилно разпределена по източници на финансиране. С оглед допуснатите грешки при изчислението на паричните 
потоци, посочени в останалите подкритерии, не може да се приеме за правилно изчислението на основните индикатори за финансова доходност. 
 
Критерий 16: Техническата документация не отговаря напълно на актуалната  нормативната уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, 
картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Не е спазен чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, 
упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти. В ПИП мерните единици не са съгласно система SI - не са спазени изискванията на 
Закона за измерванията (обн. ДВ. бр.46 от 7.05.2002 г., в Република България и Наредба на единиците за измерване, разрешени за използване в Република България 
(приета с ПМС № 275 от 29.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 115 от 10.12.2002 г.). Геодезичната снимка е в КС 1970 г.(К5) и височинна система “Балтийска” - не са спазени Закон за 
геодезията и картографията и Наредба № 2 от 30.07.2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система. Проектът за ограда не е 
съобразен с изискванията на чл.13 ,ал.1 и 2 и чл. 15 от Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Има пропуски, неточности и 
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разминавания в техническите спецификации на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна в 
съответствие с действащите норми и стандарти. Част от пропуските са описани на стр. 5 и 6 от комплексния доклад за оценка на съответствието на проекта със 
съществените изисквания към строежите, изготвен юли 2016 г. Независимо от множеството направени препоръки за допълнения в следващата фаза на проектиране, 
идейният проект е оценен  като отговарящ на съществените изисквания към строежите. Проектът не може да послужи за възлагане на строителство по реда на Закона за 
обществените поръчки или да е основание за издаване на разрешение за строеж. Може да послужи само като задание за следващата фаза на проектиране. 
 
Критерий 18: Съгласно Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г., задължителен реквизит е интернет банер с линк към 
сайта на ОПОС. Банерът, който предлага община Сливен, предполага транспарант, предназначен за зала. В този смисъл кандидатът не е изпълнил изискването от Насоките 
за кандидатстване. 
 
Критерий 19: Данните са декларирани от друго лице, а не от кандидата съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. По тази процедура не се предвижда 
възможност за упълномощаване и/или овластяване. 
 
Критерий 22: Кандидатът не е представил в нито един от приложените документи от Формуляра за кандидатстване информация за това как предвижда да въведе система 
за разделно събиране на биоотпадъци, вкл. поставяне на необходимите съдове за разделно събиране и техника (техния капацитет, местата на които ще бъдат 
разположени ), графика им на извозване, който от своя страна да е съобразен с работния процес на компостиращата инсталация. Без предвидена система за разделно 
събиране няма как да се гарантира устойчивост на инвестицията за по-далечна перспектива (най-малко 5 години). 
 
Критерий 25: Кандидатът не е представил в нито един от приложените документи от Формуляра за кандидатстване информация за това как предвижда да въведе система 
за разделно събиране на биоотпадъци, вкл. поставяне на необходимите съдове за разделно събиране и техника (техния капацитет, местата на които ще бъдат 
разположени ), графика им на извозване, който от своя страна да е съобразен с работния процес на компостиращата инсталация. Липсват и проучвания за фирми 
изпълнители, които биха могли да изпълняват тази дейност. 
 
Критерий 26: Представеният непълен морфологичен анализ и масов баланс, който не отговаря на Приложение 27.8. Masov balans-fin от Насоките за кандидатстване, както 
и непредвидената система за разделно събиране на биоотпадъците са предпоставка за неточно преизчисляване на изходните данни за отпадъците на територията на 
общината, а оттам и на капацитета на инсталацията. 

 


