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     Решения за 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1 

Общ размер на средствата по процедурата –                

97 791 500 лв. ; 

Процедурата е на подбор на проекти; 

Допустими бенефициенти и партньори – само общини; 

Бенефициентът трябва да е собственик на 

инфраструктурата, в т.ч. движимо и недвижимо 

имущество, най-малко в продължение на 5 години от 

крайното плащане по договора за предоставяне на 

безвъзмездната финансова помощ;  



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 2 

Един кандидат може да подаде само едно проектно 

предложение; 

Само една компостираща инсталация на проектно 

предложение; 

Проектните предложения ще се подават само 

електронно чрез ИСУН 2020; 

Срок за подаване на проектни предложения - до 12 

месеца от датата на публикуване на обявата (т.е. до 1 

август 2016 г., 23.59 часа) 



ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  

Подпомагане изпълнението на специфичната цел на 

приоритетна ос Отпадъци на ОПОС 2014-2020 г. за 

намаляване на количеството депонирани зелени 

и/или биоразградими битови отпадъци чрез 

разделното им събиране и рециклиране. 

 

              отпадък                биологично     продукт 

    разграждане 

 

 

 

разделно събрани 

зелени и/или 

биоразградими 

битови отпадъци 
 

компостиране компост 



          ДОПУСТИМИ КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ 

Допустими за финансиране са следните 

видове инсталации за открито 

компостиране с капацитет между         

2 000 т/год. и 20 000 т/год. 

включително: 

- система за компостиране в редове 

без аерация    или 

- системи за компостиране в открити 

или покрити редове с улеи и 

принудителна аерация      или 

- системи за компостиране в открити 

клетки с или без навес.  

включително оборудването, съоръженията и 
техниката, необходими за инсталациите 



СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ 

Допустимо за финансиране е и :  

 Осигуряване на необходимото 

оборудване и на съоръжения и техника 

за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци; 

 Проектиране и изграждане на 

съпътстваща инфраструктура към 

инсталацията за компостиране (напр. 

електроснабдяване, път, 

водоснабдяване), която обслужва само 

изгражданите обект. 



КАПАЦИТЕТИ 

 

Определянето на капацитета на инсталацията за компостиране и доказването на 

нейната икономическа целесъобразност, както и на броя, видовете и капацитета 

на необходимите съдове и техника, се извършва въз основа на: 

1. Актуален анализ на морфологичния състав на битовите, в частност на 

биоразградимите отпадъци, както и на база общото количество на генерираните 

на територията на региона/ите и на съответната/ите община/общини 

биоразградими отпадъци, като дял от общинските битови отпадъци.  

За актуални се считат тези анализи, които са изготвени през 2014 и 2015 г., по 

изключение – 2016 г. 

2. Прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и анализ на 

инфраструктурата за управление на отпадъците в актуална 

общинска/общински/ регионална програма (програми) за управление на 

отпадъците.  

За актуални се считат тези програми, чиито краен срок на действие е до 2020 

г. и са в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014 

– 2020 г. 



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 1 

Допустими за финансиране са следните дейности: 

 

1. Подготовката на подадения проект - изготвяне на 

предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено 

планиране; анализ разходи-ползи; идейно/работно проектиране 

на проект на компостиращата инсталация; идейно/работно 

проектиране на довеждащата инфраструктура; дейности, 

свързани с провеждане на процедури с цел издаване на 

административни актове и др.; 

2. Подготовка на документация за възлагане на обществени 

поръчки; 

3. Строително-монтажни работи, строителен надзор и други 

дейности във връзка с изграждането на инсталация за 

компостиране и необходимата инфраструктура; 



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 2 

 

4. Свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура 

(напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва 

само изгражданите обекти; 

5. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и 

техника, необходими за експлоатацията на изградените 

съоръжения и инсталации, включително и за разделно събиране 

на зелени и/или биоразградими битови отпадъци. 

 

 

Всички дейности, включени в проектното 

предложение, трябва да са пряко свързани с 

изпълнението на проекта. 



           МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ 

Максималните размери на БФП са определени при съобразяване на 

възможна комбинация от максимален за групата капацитет, вид с най-

много компоненти и най-голяма сложност на инсталация за компостиране 

и включват всички допустими разходи за допустими дейности, 

посочени в насоките, разходите за закупуване на земя, за подготовка, 

организация и управление, и за публичност и комуникация. 

 

 

 

Капацитет на инсталация 

т/год. 

Максимален размер 

на БФП, лв. 

между 10 001 и 20 000 вкл. до 7 400 000 

между 6 001 и 10 000 вкл. до 5 400 000 

между 4 001 и 6 000 вкл. до 3 900 000 

между 2 000 и 4 000 вкл. до 3 400 000 



           СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА 

 По процедурата могат да се предоставят до 100 % от 

максималния размер на БФП.  

 В случай че проектът генерира приходи, конкретният размер 

на БФП ще се определи в зависимост от резултатите от анализа 

разходи – ползи (АРП) на проекта.  

 Няма ограничение по отношение на съфинансирането от 

страна на кандидата, като минималният размер на собственото 

му участие се определя с АРП. 

 При определяне на размера на БФП се отчита и 

приложимостта на режима за държавни помощи за всяко 

отделно проектно предложение. 



 У      УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИ   1 

Всяка българска община е допустим кандидат за БФП, ако отговаря на 

всяко едно от следните условия: 

 

1. Общината участва в Регионално сдружение по смисъла на ЗУО; 

 

2. Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) по смисъла на 

ЗУО се обслужва от изградено или ще се обслужва от изграждащо се 

регионално депо, което отговаря на нормативните изисквания. В случай, че 

на територията на региона, в който се намира кандидата, няма регионално депо 

или не се изгражда такова, същият следва да представи договор със 

собственика на регионално депо за обезвреждане на генерираните на неговата 

територия битови отпадъци; 

 

3. РСУО няма изградена или изграждаща се инсталация за компостиране  или 

за анаеробно разграждане на зелени отпадъци и/или биоразградими битови 

отпадъци, обслужваща всички общини в региона; 

 

4. Приета е общинска/регионална програма за управление на отпадъците, 

където са предвидени  мерки за зелените и/или биоразградимите отпадъци, 

включени в проектното предложение; 



 У      УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИ   2 

 

5. Налично е Решение на общото събрание на Регионалното сдружение, с 

което са разпределени задълженията на съответната община/общини за 

изпълнение целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, съответстващи на проектното 

предложение, което: 

- доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в региона 

за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в 

т.ч. по потоци отпадъци; 

- съдържа анализ на това кой подход е по-ефективен – обща за целия 

регион или за част от региона инфраструктура или поотделно за всяка 

община от РСУО; 
 

При представяне на доказателствата освен решението се представят и пълните 

текстове на анализите, обосновките и доказателствата, въз основа на които е 

взето решението.  

 

Ако отделна община представлява самостоятелен район за управление на 

отпадъците, общината следва да представи аналогично решение на Общинския съвет 

по въпроси, които се отнасят до управление на отпадъците на ниво община. 



 У      УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИ   3 

 

6. Решение на Общинския съвет на съответната община за кандидатстване по 

настоящата процедура; 

 

7.  При подаване на проектно предложение кандидатите трябва да 

удостоверят, че: 

- Разполагат с налични финансови ресурси за покриване на 

първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да им бъдат 

възстановени от ОПОС; 

- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на 

допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. 

собствения принос; 

- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на 

недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта. 

 



ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПАРТНьОРСТВО 

 Две или повече общини, които удовлетворява всички условия към 

кандидатите, могат да подадат съвместно проектно предложение за 

изграждане и ползване на една обща инсталация за компостиране; 

 Общините може да не участват в едно и също Регионално 

сдружение, но да имат общи административни граници; 

 Представят се Решения на общите събрания на Регионалните 

сдружения, в които участват всички партньори; 

 Договорът за БФП се подписва съвместно от водещата община и 

партньорите; 

 Разходите, извършени от партньорите на водещата община в 

хода на подготовката и изпълнението на проекта, са допустими за 

финансиране при същите условия, които се прилагат по 

отношение на водещата община; 

 Общините трябва да сключат споразумение за партньорство в 

писмен вид. 



         ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 

ЗА  ПАРТНьОРСТВО   1 

Със споразумението за пантньорство общините трябва да уредят 

в писмен вид най-малко следното: 

А) да определят водеща община, която да отговаря за подаването на 

проекта и за неговото управление; 

Б) да определят конкретните задачи на всяка една от общините във 

връзка с подготовката на проектното предложение, планирането, 

управлението и изпълнението на договора за БФП и дейностите по 

проекта, в т.ч. собствеността (движима и недвижима), както и начина на 

определяне на екипа за управление; 

В) да определят финансовото участие на всяка една от общините за 

осигуряване на собствения принос и разпределение на недопустимите 

разходи, необходими за изпълнение на проекта, както и документите, 

които следва да бъдат представени от партньорите, удостоверяващи 

наличието на достатъчни финансови ресурси за покриването им; 



         ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 

ЗА  ПАРТНьОРСТВО   2 

Г) да определят разпределението на финансовата тежест между 

партньорите за покриване на първоначалните допустими разходи по 

проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, както и 

документите, които следва да бъдат представени от тях като 

доказателства за наличие на достатъчно финансови ресурси за 

покриване на тези разходи; 

Д) да договарят съвместно стратегията за възлагане на 

обществени поръчки и определят възложителите, както и реда за 

възстановяване на суми от бюджета на партньорите по проведени 

процедури за обществени поръчки след извършени разплащания по 

проекта от Управляващия орган.; 

Е) да договарят съвместно цената за компостиране на тон зелени 

и/или биоразградими отпадъци; 

Ж) да договарят съвместно начина на бъдещата експлоатация на 

изградената инфраструктура след приключване на проекта, в т.ч. 

разпределението на експлоатационните разходи и приходи. 



                ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ  1 

Към момента на подаване на проектното предложение: 

  общината, кандидат за БФП или партньор, в чиято административна 

територия се предвижда изграждането на инсталацията за 

компостиране, трябва да е собственик на всички имоти, върху 

които се предвижда строителство на съответното съоръжение, 

или да има учредени ограничени вещни права, в т.ч. право на строеж, 

надстрояване или право на преминаване;  

  имотите, върху които се предвижда строителството на съответното 

съоръжение, трябва да са в административните граници на 

общината, кандидат за БФП или на неин партньор; 

 да са приключени процедурите по устройствено планиране, да е 

променено предназначението на имотите, в които ще се извършват 

строителни дейности, за целите на проектното предложение; 

 да са приключени процедурите по ЗООС и/или ЗБР (ОВОС, 

екологична оценка, оценка за съвместимост). 



                ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ  2 

За всяко проектно предложение трябва да бъдат изготвени и 

представени към момента на подаване на проектното предложение: 

- анализ разходи-ползи, с изключение на проектите, отговарящи на 

условията на  чл. 61, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

- предварителни (прединвестиционни) проучвания с минимално 

съдържание съгласно глава втора на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или съгласно 

изготвени от УО указания, публикувани на интернет страницата на ОПОС 

2014-2020 г.   

- идеен проект съгласно глава пета на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 



                ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ  3 

За гарантиране постигането на целите за рециклиране, както 

и гарантиране на устойчивост на финансирането, се изисква 

изготвяне и представяне: 

  План за използване на получения краен продукт – компост; 

  Схема за контрол на качеството на компоста; 

 План за третиране на остатъчния отпадък, който следва да 

бъде предаван за третиране в съоръжение или инсталация, 

отговарящо на нормативните изисквания. 

 

В насоките за кандидатстване са поставени изисквания към 

плановете и схемата. 

 



                ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ  4 

Препоръчва се проектното предложение да отчита и 

проучвания за нагласите на населението в съответната 

община и/или населено място, които ще бъдат обслужвани от 

инсталацията за компостиране: 

  към разделното събиране на биоразградимите отпадъци; 

 за нагласите на населението към употребата на компост от 

отпадъци; 

 за степента на осведоменост на населението за нуждите от 

осигуряване на необходимите количества зелени и 

биоразградими битови отпадъци за целите на компостирането. 

 



                ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ  5 

При подготовката на проектните предложения задължително трябва 

да бъдат съобразени: 

 изискванията на нормативната уредба по управление на 

отпадъците; 

 законодателство и изискванията за проектиране; 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020; 

  общинските/регионални програми за управление на отпадъците; 

  мерките от Становище по екологична оценка № 15-9/2014 г., с 

което е съгласувана ОПОС 2014-2020 г.;  

 условията и мерки от решение, с което е постановено да не се 

извършва ОВОС, или решение по ОВОС за инвестиционно 

предложение, включващо дейностите по проектното 

предложение. 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 

 Оценката е в съответствие с критериите, включени в насоките за 

кандидатстване и които са одобрени от Комитета за наблюдение, 

при спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

 Оценката се извършва до 90 дни от издаването на заповедта за 

сформиране на оценителната комисия (до 10 работни дни след 

изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения); 

 Оценителната комисия извършва оценка на проектните 

предложения на два етапа:  

1. Оценка на административното съответствие и допустимост;  

2. Техническа и финансова оценка.  



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 

Оценка на административното съответствие и допустимост 

 Извършва се проверка относно формалното съответствие на проектните 

предложения и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.  

 Проверява дали проектното предложение отговаря на всички критерии, 

описани в насоките за кандидатстване, което се оценява с „ДА“, „НЕ“ или 

„Неприложимо“. 

 Оценителната комисия изисква писмено от кандидата да представи 

липсващите документи и за отстраняване на констатирано несъответствие. 

Това не следва да води до подобряване  качеството на проектното 

предложение и до нарушаване на принципите за свободна и лоялна 

конкуренция и равнопоставеност, и недопускане на дискриминация.   

 Ако проектното предложение получи само оценки „ДА”, то преминава към 

следващия етап на оценка. Ако проектното предложение получи дори само 

една оценка „НЕ”, то не преминава към следващия етап на оценка и не се 

предлага за финансиране. Оценка „Неприложимо“ не влияе на общата оценка. 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3 

Техническа и финансова оценка 

  Техническа и финансова оценка е оценка по същество на 

проектните предложения.  

 Оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна 

информация или документ от кандидатите. Тази възможност не 

може да води до подобряване  качеството на проектното 

предложение и до нарушаване на принципите за свободна и лоялна 

конкуренция и равнопоставеност, и недопускане на дискриминация. 

 За финансиране се одобряват по реда на класирането всички или 

част от проектните предложения, чиято обща оценка и 

индивидуална оценка на група критерии са по-големи или равни 

на 60 на сто от максималния възможен брой точки, до покриване 

на общия размер на финансовите средства по процедурата.   



                МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Максималният срок за изпълнение на всеки един отделен 
проект, е 30 месеца от влизане в сила на договора за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които: 

 24 месеца са за фактическото изпълнение на проекта; 

 6 месеца за документално приключване на проекта и 
финално плащане на верифицираните разходи от 
страна на УО на ОПОС (кандидатът следва да внесе 
окончателен доклад по проекта в срок до края на 
третия месец от посочените 6 месеца). 



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

 Страницата на ОПОС 2014-2020 г. в интернет: 

http://ope.moew.government.bg  

 

 Страницата на Структурни фондове на ЕС в 

интернет:  

http://www.eufunds.bg/ 

 

 Информационната система за управление и 

наблюдение ИСУН 2020:  

http://eumis2020.government.bg/  
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БЛАГОДАРЯ  

ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


