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Поставени въпроси  на  проведените срещи от ОИЦ Плевен, Смолян, Перник,  Кърджали, 

Стара Загора, Благоевград, Добрич, София, Монтана за разяснителна кампания по процедура 

чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ и отговори от Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г.: 

  

Уточнение: Предвид конкурентния характер на процедурата, отговорите на УО на ОПОС 

2014-2020 г. са принципни и не съдържат становище относно качество и оценка на 

проектно предложение. 
 

въпрос отговор от УО на ОПОС 2014-2020 г. 

При раздаване на компостери на 

домакинства как ще се отчитат 

количествата намалени отпадъци като 

резултати. Компостът ще преминава ли 

лабораторен анализ, за чия сметка и 

дали ще бъдат верифицирани разходи за 

това в рамките на проекта? 

 

В Раздел 7 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 е указано, че всяко проектно 

предложение трябва да включва всички индикатори, 

посочени в този раздел. Задължителният индикатор за 

резултат е за „Количество битови отпадъци, които са били 

предотвратени, разделно събрани и/или рециклирани, или 

подготвени за повторна употреба в резултат от 

изпълнението на проекта“. Указано е, че „Кандидатът 

следва да представи и ясно описание на начина, по 

който ще бъде измервано и отчитано от кандидата, 

партньора или трето лице през годината посоченото 

като целева стойност количество на битовия отпадък, 

който се очаква да бъде предотвратен, разделно събран 

и/или рециклиран, или подготвен за повторна употреба в 

резултат от изпълнението на конкретния проект.“.  

Обръщаме внимание, че домашното компостиране се счита 

за дейност по предотвратяване на образуването на 

отпадъците. Дейности, съответно разходи, за извършване 

на лабораторни изследвания по време и след срока на 

изпълнение на проекта, не са включени изрично като 

допустими такива по процедурата. 

Допустими ли са разходи за обучение на 

преподаватели в училище, които 

контролират учениците да изхвърлят 

отделно отпадъците. 

 

Разходи за обучение не са допустими по процедура 

BG16M1OP002-2.009, с изключение само на такива , при 

необходимост, разходи за обучение на ангажирания с 

експлоатацията на обекта персонал за използване на 

машините, оборудването и съоръженията. 

При проект за разделно събиране на 

отпадъци – могат ли съответните 

отпадъци да бъдат предавани на 

рециклираща фирма? 

 

Обръщаме внимание, че в Раздел 13, т. 13.1 от условията за 

кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009  е 

включено следното изискване: „Финансиране по 

процедурата може да бъде предоставено и за 

демонстриране на възможности за подобряване на 

съществуващи системи за разделно събиране на битови 

отпадъци и последващото рециклиране на тези 

отпадъци. При тези случаи предвидените дейности по 

проекта не е допустимо да са и да се считат за част от 
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регионалната система за управление на отпадъците по 

смисъла на ЗУО в срока на дълготрайност на 

демонстрационния проект, указан в т. 13.1 на Раздел 13 

„Дейности, допустими за финансиране“ от условията за 

кандидатстване.“. Дейностите по всяко проектно 

предложение трябва да съобразяват всички условия и 

изисквания по процедура BG16M1OP002-2.009, като бъдат 

детайлно описани от кандидата в задължителната за 

представяне обосновка съгласно Приложение № 6 от 

насоките за кандидатстване по процедурата.  

При проект за разделно събиране на 

отпадъци – къде следва да се предават – 

в регионалното депо или някъде другаде? 

 

Препоръчваме да се запознаете с разяснения на УО на 

ОПОС 2014-2020 г. от 25.07.2019 г. по зададени въпроси от 

Община Раковски от 19.07.2019 г. 

При проект за разделно събиране на 

отпадъци – кой и за чия сметка трябва 

да ги събира и извозва? 

 

Дейности и разходи за извършване на услуги по събиране и 

извозване на разделно събрани отпадъци не са включени 

като допустими такива по процедура BG16M1OP002-2.009. 

Възможно ли е проектното 

предложение да включва закупуване на 

машини за възмездно предаване на 

бутилки например? 

 

Дейностите по всяко проектно предложение трябва да 

съобразяват всички условия и изисквания по процедура 

BG16M1OP002-2.009, като бъдат детайлно описани от 

кандидата в задължителната за представяне обосновка 

съгласно Приложение № 6 от насоките за кандидатстване 

по процедурата.  

Допустими ли са за финансирани 

дейности, свързани с мерки за 

предотвратяване/намаляване на 

отпадъците в административната 

сграда на ЮЛСЦ? 

 

В Раздел 6 от условията за кандидатстване по процедурата 

BG16M1OP002-2.009 е уточнено, че „Дейностите, които 

ще се финансират по настоящата процедура и чрез които 

ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани 

с третиране само на битови отпадъци,  генерирани на 

територията на Република България и да се отнасят до: 

предотвратяване на образуването им и/или за 

подготовка за повторна употреба, и/или за 

рециклирането им.“. В Раздел 13, т. 13. 2 от условията за 

кандидатстване по процедурата, са дадени примерни групи 

мерки, които биха могли да бъдат финансирани при 

обосноваване съгласно изискванията на условията за 

кандидатстване.   

Моля уточнете броя на партньорите, 

които могат да участват в един проект. 

 

В Раздел 12. от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009  са включени изисквания, в т.ч. и че 

изрично е уточнено, че „За едно проектно предложение не 

може да има повече от един партньор.“, както и че „ 

Партньорът може да е такъв само за едно проектно 

предложение и не може да бъде кандидат или партньор 

в друго проектно предложение.“.  

Възможно ли е УО на ОПОС да изготви Предвид доста широкия обхват на възможните и 
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списък с успешно реализирани проекти в 

страната или в чужбина, тъй като 

остава малко време до крайния срок за 

кандидатстване?   

 

определени като допустими дейности по процедура  
BG16M1OP002-2.009, не намираме за подходящо да бъде 

изготвян такъв списък, който би могъл да бъде 

ограничаващ по отношение на проучени и други успешни 

практики.  

Какви точно строително-монтажни 

работи са допустими по проекта? 

 

В Раздел 13, т. 13.2 от процедура BG16M1OP002-2.009  е 

уточнено, че „...извършване на строително-монтажни 

работи ... са допустими да бъдат предвидени като част 

от изпълнението на демонстрационния проект, само ако 

са необходими за осъществяване, подпомагане и/или са 

пряко свързани с дейностите по демонстрационния 

проект.“.  

Повечето от идеите ни са свързани с 

Регионалното депо за отпадъци, моля 

пояснете наложените ограничения. Не 

ли възможно даден отпадък да бъде взет 

от депото и да бъде рециклиран? 

 

В Раздел 6 от условията за кандидатстване по процедурата 

BG16M1OP002-2.009 е уточнено, че „Дейностите, които 

ще се финансират по настоящата процедура и чрез които 

ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани 

с третиране само на битови отпадъци,  генерирани на 

територията на Република България и да се отнасят до: 

предотвратяване на образуването им и/или за 

подготовка за повторна употреба, и/или за 

рециклирането им.“. Дейностите по процедурата са 

съобразени с „целта на настоящата процедура е чрез 

финансирането с приоритет към дейности, които се 

намират най-високо в йерархията при управление на 

отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, 

заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите 

отпадъци“, указана в същия раздел. 

Моля,  уточнете възможно ли е дадена 

организация да изгради инсталация за 

рециклиране на даден отпадък и 

рециклирания отпадък да бъде 

реализиран на пазара и да генерира 

приходи за кандидата?   

 

В Раздел 6 от условията за кандидатстване по процедурата 

BG16M1OP002-2.009 е уточнено, че „Дейностите, които 

ще се финансират по настоящата процедура и чрез които 

ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани 

с третиране само на битови отпадъци,  генерирани на 

територията на Република България и да се отнасят до: 

предотвратяване на образуването им и/или за 

подготовка за повторна употреба, и/или за 

рециклирането им.“. В Раздел 13., т. 13.2.  от условията за 

кандидатстване по процедурата е уточнено следното: 

„Доставката на оборудване, съоръжения, техника и 

материали, и/или извършване на строително-монтажни 

работи и други дейности са допустими да бъдат 

предвидени като част от изпълнението на 

демонстрационния проект, само ако са необходими за 

осъществяване, подпомагане и/или са пряко свързани с 

дейностите по демонстрационния проект.“. 

Следва да се има предвид обаче, че в Раздел 13., т. 13.5.  от 
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условията за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-

2.009 са посочени недопустимите за финансиране дейности 

по процедурата, едни от които са за „,изграждане/основен 

ремонт/ реконструкция на „техническата 

инфраструктура“ по смисъла на ЗУТ, попадаща в обхвата 

на чл. 64, ал. 1, т. 1-7 включително, както и  по т. 8 от 

този закон, ако се отнасят до съществуващи съоръжения 

и инсталации за третиране на отпадъците или са за 

изграждане на нови такива, които и при двата случая са 

част от регионалната система за управление на 

битовите отпадъци по смисъла на ЗУО“.   

По отношение на генерирането или не на приходи, 

препоръчваме да анализирате съответствието и 

допустимостта спрямо приложимата нормативна уредба 

спрямо конкретното Ви намерение, включително и по 

отношение на режима за държавни помощи. 

Допустимо ли е по процедурата 

закупуването на подземни контейнери за 

битови отпадъци? 

В Раздел 13., т. 13.2.  от условията за кандидатстване по 

процедурата е уточнено следното: „Доставката на 

оборудване, съоръжения, техника и материали, и/или 

извършване на строително-монтажни работи и други 

дейности са допустими да бъдат предвидени като част 

от изпълнението на демонстрационния проект, само ако 

са необходими за осъществяване, подпомагане и/или са 

пряко свързани с дейностите по демонстрационния 

проект.“. В Раздел 6 от условията за кандидатстване по 

процедурата BG16M1OP002-2.009 е уточнено, че 

„Дейностите, които ще се финансират по настоящата 

процедура и чрез които ще се постигнат поставените 

цели, следва да са свързани с третиране само на битови 

отпадъци,  генерирани на територията на Република 

България и да се отнасят до: предотвратяване на 

образуването им и/или за подготовка за повторна 

употреба, и/или за рециклирането им.“. 

Допустимо ли е закупуването на 

текстилни торбички за многократна 

употреба за пазаруване, като същите ще 

се раздават на населението . Целта е да 

се намали употребата на найлонови 

торби 

В Раздел 13., т. 13.2.  от условията за кандидатстване по 

процедурата е уточнено следното: „Доставката на 

оборудване, съоръжения, техника и материали, и/или 

извършване на строително-монтажни работи и други 

дейности са допустими да бъдат предвидени като част 

от изпълнението на демонстрационния проект, само ако 

са необходими за осъществяване, подпомагане и/или са 

пряко свързани с дейностите по демонстрационния 

проект.“. Обръщаме внимание, че в Раздел 13, т. 13.3.5. е 

поставено следното изискване: „Кандидатът или 

партньорът следва да са собственици на всичко, 

изпълнено със средства по процедурата и се ангажират 

да не прехвърлят придобитата по проекта собственост 
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на трети лица най-малко за срока на дълготрайност на 

демонстрационния проект по настоящата процедура, 

указан в т. 13.1 на Раздел 13. „Дейности, допустими за 

финансиране“ от условията за кандидатстване.“. 

В насоките е написано, че режим на 

държавни помощи не важи за общините. 

Ако обаче общините имат режим на 

държавни помощи/ т.с. са включени в 

регистъра на държавните помощи към 

МФ  по пр.социален проект/ следва ли да 

попълним и предоставим декларация за 

държавна помощ ? 

Подпомагането по процедурата на ниво бенефициент-

община не представлява държавна помощ, когато е 

обвързано с упражняването на властническите правомощия 

на общините по управление на битовите отпадъци, 

генерирани на тяхна територия. В тези случаи 

безвъзмездна финансова помощ се предоставя на общините 

за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от 

Закона за управление на отпадъците и предоставянето на 

средствата представлява трансфер между бюджетите на 

органи на изпълнителната власт.  

Въпреки това, съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), общината може да 

осъществява стопанска (икономическа) дейност, да създава 

общински предприятия и да участва в съвместни форми на 

стопанска дейност при условия и по ред, определени със 

специален закон. Общината може да осъществява 

стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско 

участие в капитала или чрез граждански дружества по 

Закона за задълженията и договорите. Тя може да 

осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез 

общински предприятия, създадени по реда на ЗОС. В някои 

от общините в РБългария са създадени общински 

предприятия по ЗОС, на които са възложени дейности по 

управление на битови отпадъци. Тези дейности имат 

характер на икономически, тъй като не са свързани с 

провеждането на държавната политика в областта на 

битовите отпадъци, а с предоставянето на стоки или услуги 

на определен пазар. Общинските предприятия по ЗОС 

представляват част от структурата на общината и нямат 

отделна правосубектност – те не представляват отделно 

юридическо лице, различно от общината. По настоящата 

процедура има възможност община да кандидатства с 

проектно предложение, насочено към дейността на 

общинско предприятие по ЗОС, част от нейната структура.  

В този случай, общината ще се счита за предприятие, 

извършващо икономическа дейност само за дейностите по 

проекта и като такова за нея ще намерят приложения 

правилата за минимални помощи. Общината следва да 

представи Декларацията за минимални и държавни помощи 

(Приложение № 1.5 от условията за кандидатстване). 

 

Попадат ли общините в режим на“ Съгласно насоките за кандидатстване по процедура 
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затруднено положение“ при определени 

условия  и това до каква степен се 

тълкува „допустимост – 

недопустимост“ ? 

BG16M1OP002-2.009, безвъзмездна финансова помощ не 

се предоставя на кандидат, който представлява 

предприятие в затруднено положение по смисъла на 

законодателството за държавни помощи.   

Съгласно чл. 3, параграф 3, б. „г“ от Регламент (ЕС) № 

1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) и специални разпоредби по отношение на 

целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (Регламент (ЕС) 

№ 1301/2013), ЕФРР не предоставя подкрепа за 

предприятия в затруднено положение по смисъла на 

законодателството в областта на държавните помощи. В 

случай, че кандидат-община попада в режим „непомощ“ 

той подава декларация относно обстоятелството, че не 

представлява предприятие в затруднено положение 

(съгласно Приложение № 1.6 от условията за 

кандидатстване). 

  

Как ще се оцени, ако НПО кандидатства 

за дейности, които се окаже, че са 

сходни с дейности, които общината, на 

чиято територия ще бъдат изпълнявани, 

вече е предвидила по други програми? 

 

В Раздел 6 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009  е включено определение за 

„демонстрационен проект“ за целите на процедурата. Едно 

от поставените изисквания, което се кумулира 

задължително с останалите, към проектите е да 

„предвижда да осъществява на практика, да изпитва, да 

оценява и да разпространява действия или подходи от 

изпълнените вече проекти, които, в специфичния 

контекст на проекта, са нови или неизвестни на 

определеното място (различно от мястото, където е 

реализирана успешно добрата практика), където се 

предвижда да се реализира демонстрационния проект (в 

границите на съответния район/съответната община, в 

рамките на регион за управление на отпадъците или на 

цялата територия на Република България)“. В 

обосновката по Приложение № 6 от условията за 

кандидатстване по процедурата, към т. 2 следва и „да се 

направи анализ за липсата на подобни на проучената 

добра практика проекти в съответния 
район/съответната община/регион за управление на 

отпадъците или на територията на Р България съобразно 

специфичния контекст на проекта.“.  

 

Влизат ли в категорията Битови 

отпадъци, такива отпадъци, които са 

генерирани от дистрибутори на 

потребителски стоки? 

В Раздел 6 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 е включено изискването 

„Дейностите, които ще се финансират по настоящата 

процедура и чрез които ще се постигнат поставените 
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 цели, следва да са свързани с третиране само на битови 

отпадъци,  генерирани на територията на Република 

България и да се отнасят до: предотвратяване на 

образуването им и/или за подготовка за повторна 

употреба, и/или за рециклирането им.“. В същия раздел е 

уточнено, че за целите на процедурата „под „битови 

отпадъци“ следва да се разбират „отпадъци от 

домакинствата“ (отпадъци, образувани от 

домакинствата) и „подобни на отпадъците от 

домакинствата“ (т. 4 във връзка с т. 18 и т. 26 на § 1 от 

Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО) по кодове 

съгласно Приложение ІІ на Решение на Комисията от 

18.11.2011 г. за установяване на правила и изчислителни 

методи за проверка на съответствието с целите, 

зададени в член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано 

под номер C(2011) 8165) (2011/753/ЕС).“. 

Обръщаме също така внимание, че в насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009 е 

включено следното изискване, съответстващо на ОПОС 

2014-2020 г.: „За организиране системите за разделно 

събиране на масово разпространени отпадъци (МРО) се 

събират продуктови такси, с които се финансират тези 

дейности. Предвид това, по ОПОС 2014-2020 г. не се 

финансират мерки, за осъществяването на които се 

ползват средства от продуктови такси.“. 

Какво се има предвид с термина 

„разработване“ на софтуер при 

изискването за Общини да съгласуват 

това с Държавната агенция 

"Електронно управление". 

Коректното изискване, включено в Раздел 13 от условията 

за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009, е 

„Преди подаване на проектно предложение с кандидат 

и/или партньор община, което включва разработването 

на информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) (компютърен хардуер, софтуер, лицензи и др.), 

кандидатът трябва да предвиди необходимото време за 

изпълнение на задълженията, произтичащи от 

разпоредбата на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното 

управление (ЗЕУ), като предостави за утвърждаване от 

председателя на Държавна агенция "Електронно 

управление" подготвеното си във финален вариант 

проектно предложение.“ . Текстът е съобразен с 

изискванията на ЗЕУ, като е пояснение към ИКТ. В 

Приложение № 2 към условията за кандидатстване по 

процедурата един от допустимите за финансиране разходи 

е 5. Закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи, като е 

включено и следното указание: „ Допустимо е 

закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи, които са 

пряко свързани и необходими за изпълнението на 
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дейностите по проекта, вкл. за функционирането на 

специализирани машини/оборудване съоръжения/ 

техника.“ 

Разходите за Информация и 

комуникация могат да бъдат възложени 

на външен изпълнител в размер до 1% 

или 2% от общите разходи, в 

зависимост от стойността на 

проектите. Същевременно, съгласно 

методологията са допустими разходите 

за Организация и управление, в т.ч. и 

Разходите за Информация и 

комуникация да бъдат единна ставка – в 

случая 14%.  

Може ли едновременно да бъдат 

предвидени разходи за Информация и 

комуникация възложени на външен 

изпълнител в размер до 1% или 2% от 

общите разходи, в зависимост от 

стойността на проектите, и 

същевременно  разходи за Организация и 

управление като единна ставка – в 

случая 14%. 

 

В Раздел 14 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 е включено следните ясни и 

еднозначни указания в зависимост от начините на 

възлагане на дейностите по организация и управление: „В 

случай че дейностите за организация и управление на 

проекта се възлагат изцяло на външен за бенефициента 

изпълнител, БФП за тези дейности се предоставя само 

под формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ 

(възстановяване на действително направени и платени 

допустими разходи). БФП се възстановява в 

съответствие с процентното ограничение, определено в 

ЗУСЕСИФ, и посочено в т. 14.3 от условията за 

кандидатстване. 

В случай че екипът за управление на проекта е 

сформиран единствено от служители на бенефициента 

(или е смесен – от служители на бенефициента и от 

външни за него лица, избрани в съответствие с 

националното законодателство), то БФП се предоставя 

само под формата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ 

(финансиране с единна ставка, определено чрез прилагане 

на процент към една или няколко определени категории 

разходи). Формата, указана в чл. 55, ал. 1, т. 4 от 

ЗУСЕСИФ, съгласно ПМС № 189/2016 г., се прилага за 

разходи съгласно Националната методология за 

определяне на размерите на единна ставка за финансиране 

на дейности за организация и управление на проекти, 

съфинансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (Националната методология за 

опростени разходи), вкл. за организация и управление и 

други разходи, като разходи за информация и 

комуникация и др., като не се вземат предвид 

категориите разходи, които са посочени като 

недопустими по тази процедура.“. 

 

Попада ли в обхвата на допустимите 

дейности проект, който включва 

доставка на: 

- съдове за зелени отпадъци/ 

биоразградими отпадъци;  

- камион с обем 6 куб.м за извозване на 

тези отпадъци до площадка за  

компостиране на Регионално депо 

Разлог. 

В Раздел 13., т. 13.2.  от условията за кандидатстване по 

процедурата е уточнено следното: „Доставката на 

оборудване, съоръжения, техника и материали, и/или 

извършване на строително-монтажни работи и други 

дейности са допустими да бъдат предвидени като част 

от изпълнението на демонстрационния проект, само ако 

са необходими за осъществяване, подпомагане и/или са 

пряко свързани с дейностите по демонстрационния 

проект.“. 
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Следва да се има предвид обаче, че в Раздел 13., т. 13.5.  от 

условията за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-

2.009 са посочени недопустимите за финансиране 

дейности по процедурата, едни от които са за 

„,изграждане/основен ремонт/ реконструкция на 

„техническата инфраструктура“ по смисъла на ЗУТ, 

попадаща в обхвата на чл. 64, ал. 1, т. 1-7 включително, 

както и  по т. 8 от този закон, ако се отнасят до 

съществуващи съоръжения и инсталации за третиране на 

отпадъците или са за изграждане на нови такива, които 

и при двата случая са част от регионалната система за 

управление на битовите отпадъци по смисъла на ЗУО“.   

 

Битови отпадъци ли са зелените 

отпадъци от градини/паркове и 

биоразградимите отпадъци от 

домакинствата?  

Тяхното компостиране смята ли се за 

рециклиране за повторна употреба? 

В Раздел 6 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 е уточнено, че за целите на 

процедурата „под „битови отпадъци“ следва да се 

разбират „отпадъци от домакинствата“ (отпадъци, 

образувани от домакинствата) и „подобни на 

отпадъците от домакинствата“ (т. 4 във връзка с т. 18 и 

т. 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО) 

по кодове съгласно Приложение ІІ на Решение на 

Комисията от 18.11.2011 г. за установяване на правила и 

изчислителни методи за проверка на съответствието с 

целите, зададени в член 11, параграф 2 от Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

(нотифицирано под номер C(2011) 8165) (2011/753/ЕС).“. 

Условията и изискванията, при изпълнението на които 

компостирането на биоразградими отпадъци е дейност по 

рециклиране, са регламентирани с специализираната 

нормативна уредба, в т.ч. Закон за управление на 

отпадъците, Наредба за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци 

и др.  

 

Авторски  права по отношение на 

демонстрационните идеи 

В Приложение 6 от условията за кандидатстване по 

процедура BG16M1OP002-2.009  са включени следните 

указания: „Препоръчително е да се използва публично 

достъпна информация за успешно реализирани вече 

добри практики с постигнати резултати, като се посочи 

източника на информацията. Ако информацията не е на 

български език, към обосновката се представя кратко 

описание (резюме на реализираната добра практика) на 

български език, което да съдържа най-малко място на 

реализиране, извършени дейности, резултати, източник на 

финансиране и др. подходящо за изясняване на добрата 

практика и връзката с предложения демонстрационен 
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проект.  

В случай че липсва публичнодостъпна информация, 

следва да се опише източникът на използваната 

информация, чия е собствеността на реализираната 

практика (вкл. и интелектуална, ако е приложимо), както 

и да се представи подробно описание на реализираната 

практика на другото място и източника на финансиране. 

Само в този случай е задължително да се представят 

писмени доказателства за съгласие на собственика на 

реализираната практика или на резултатите от нея 

за: 

1. публичното предоставяне на използваната информация 

за реализираната практика, 

2. нейното разпространение и  

3. изпълнението на демонстрационния проект на 

определеното от кандидата място, в който се предвижда 

да се приложи реализираната практика.“ 

Доказване  как една практика  е или не е 

нова за дадено място 

Към т. 2 от Приложение № 6 от условията за 

кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009  е 

включено и следното указание към кандидатите, с което те 

трябва да се съобразят при изготвянето на обосновката на 

проектното си предложение: „да се направи анализ за 

липсата на подобни на проучената добра практика 

проекти в съответния район/съответната община/регион 

за управление на отпадъците или на територията на Р 

България съобразно специфичния контекст на проекта“.  

Партньорство с висше учебно заведение В Раздел 12. от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 ясно е указано, че допустимите 

партньори по процедура са общини; юридически лица със 

стопанска цел; юридически лица с нестопанска цел.  В 

същия раздел, както и в Раздел 11 от условията за 

кандидатстване по процедурата, са включени всички 

изисквания и условия към кандидатите, в т.ч. партньорите 

по процедурата. 

 

Методи  за измерване на количеството 

отпадък и  доказване на индикатора за 

изпълнение 

В Раздел 7 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 е указано, че всяко проектно 

предложение трябва да включва всички индикатори, 

посочени в този раздел. Задължителният индикатор за 

резултат е за „Количество битови отпадъци, които са 

били предотвратени, разделно събрани и/или рециклирани, 

или подготвени за повторна употреба в резултат от 

изпълнението на проекта“. Указано е, че „Кандидатът 

следва да представи и ясно описание на начина, по 

който ще бъде измервано и отчитано от кандидата, 

партньора или трето лице през годината посоченото 
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като целева стойност количество на битовия отпадък, 

който се очаква да бъде предотвратен, разделно събран 

и/или рециклиран, или подготвен за повторна употреба в 

резултат от изпълнението на конкретния проект.“.  

Домашното компостиране влиза ли в 

обхвата на допустимите дейности? 

Домашното компостиране се счита за дейност по 

предотвратяване на образуването на отпадъците.  

От Приложение ІІ на Решение на 

Комисията от 18.11.2011 г. всички 

кодове на битови отпадъци ли влизат в 

обхвата на допустимите за 

финансиране? 

В Раздел 6 от условията за кандидатстване по процедура  

BG16M1OP002-2.009 е уточнено, че за целите на 

процедурата „под „битови отпадъци“ следва да се 

разбират „отпадъци от домакинствата“ (отпадъци, 

образувани от домакинствата) и „подобни на 

отпадъците от домакинствата“ (т. 4 във връзка с т. 18 и 

т. 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО) 

по кодове съгласно Приложение ІІ на Решение на 

Комисията от 18.11.2011 г. за установяване на правила и 

изчислителни методи за проверка на съответствието с 

целите, зададени в член 11, параграф 2 от Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

(нотифицирано под номер C(2011) 8165) (2011/753/ЕС).“.  

 

Какво се разбира под добра практика от 

приключил проект? 

Препоръчваме да се запознаете с разяснения на УО на 

ОПОС 2014-2020 г. от 25.07.2019 г. по аналогичен въпрос, 

зададен от ЮЛНЦ „ОПИМОС“ на 24.07.2019 г. 

Ако кандидатът е общинско 

предприятие коя декларация попълва – 

Приложение № 1.5 или Приложение № 

1.6? 

При анализиран от кандидата и/или партньора спрямо 

конкретното проектно предложение режим на държавна 

помощ „минимална помощ“ се попълва декларация по 

образец съгласно Приложение № 1.5. от условията за 

кандидатстване, а при анализиран режим „непомощ“ – 

съответно Приложение № 1.6. от условията за 

кандидатстване.  

Може ли фирмата, която извозва 

отпадъците в общината, да извозва и 

отпадъците, които ще се събират 

разделно в рамките на дейностите по 

проекта? 

Дейности и разходи за извършване на услуги по извозване 

на разделно събрани отпадъци не са включени като 

допустими такива по процедура BG16M1OP002-2.009. 

Обръщаме внимание, че в Раздел 13, т. 13.1 от условията за 

кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009  е 

включено следното изискване: „Финансиране по 

процедурата може да бъде предоставено и за 

демонстриране на възможности за подобряване на 

съществуващи системи за разделно събиране на битови 

отпадъци и последващото рециклиране на тези отпадъци. 

При тези случаи предвидените дейности по проекта не е 

допустимо да са и да се считат за част от 

регионалната система за управление на отпадъците по 

смисъла на ЗУО в срока на дълготрайност на 

демонстрационния проект, указан в т. 13.1 на Раздел 13 
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„Дейности, допустими за финансиране“ от условията за 

кандидатстване.“. 

Дейност 1 „Подготовка“ трябва ли да 

се включва в Приложение 6 от условията 

за кандидатстване? 

Дейност 1 „Подготовка“ не е задължителна по процедура 
BG16M1OP002-2.009. Ако обаче в проектното 

предложение се включат разходи, които са допустими, 

отнасят се до допустими по Дейност 1 и които няма да са за 

сметка на кандидата/партньора, то тогава тези дейности 

трябва да бъдат описани в проектното предложение към 

Дейност 1 „Подготовка“.   

Ако общинският съвет има заседание 

през времето на кандидатстване, но 

няма готовност да обсъди решение за 

кандидатстване, допустимо ли е 

предложението да бъде поставено за 

обсъждане на първото заседание след 

летните отпуски през месец септември? 

В Раздел 11 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009  е включено следното изискване и 

указание: „Кандидатите общини следва да представят на 

етапа на кандидатстване решение на съответния 

Общински съвет за кандидатстване по процедурата. В 

случай че в крайния срок за подаване на проектни 

предложения не е предвидена сесия на Общинския 

съвет, е допустимо Решението да бъде представено по 

време на оценката.“.  

Може ли кандидат община да извършва 

СМР по проекта, при положение, че има 

ограничения, произтичащи от ЗУТ? 

В Раздел 13 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 е уточнено, че „... извършване на 

строително-монтажни работи ... са допустими да бъдат 

предвидени като част от изпълнението на 

демонстрационния проект, само ако са необходими за 

осъществяване, подпомагане и/или са пряко свързани с 

дейностите по демонстрационния проект.“.  За 

извършване на дейностите, вкл. и такива по строително-

монтажни работи, трябва да се спазва и приложимото 

законодателство, в т.ч. и за права, задължения, 

ограничения. 

Ако на сайта на общината бъде 

поставена информация за проекта, това 

води ли се ИКТ дейност и трябва ли да 

се иска писмо от Държавна агенция 

„Електронно управление“? 

В Раздел 13 от условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009, е включено следното изискване 

„Преди подаване на проектно предложение с кандидат 

и/или партньор община, което включва разработването 

на информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) (компютърен хардуер, софтуер, лицензи и др.), 

кандидатът трябва да предвиди необходимото време за 

изпълнение на задълженията, произтичащи от 

разпоредбата на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното 

управление (ЗЕУ), като предостави за утвърждаване от 

председателя на Държавна агенция "Електронно 

управление" подготвеното си във финален вариант 

проектно предложение.“ . В този смисъл публикуването на 

информация на публични интернет страници не подлежи 

на утвърждаване от ДАЕУ. 

Ако по проекта има предвидено обучение, Разходи за обучение не са допустими по процедура 
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то в коя дейност трябва да бъде 

включено? 

BG16M1OP002-2.009, с изключение само на такива, при 

необходимост, разходи за обучение на ангажирания с 

експлоатацията на обекта персонал за използване на 

машините, оборудването и съоръженията. 

Ако кандидатът е ЮЛСЦ, как да 

изпълни изискването за нотариално 

заверен списък от лица, съгласни да се 

обработват личните им отпадъци, и 

трябва ли всяко едно лице от целевата 

група да декларира изрично своето 

съгласие? 

В условията за кандидатстване по процедура 

BG16M1OP002-2.009 е включено изискване за представяне 

на писмени и нотариално заверени съгласия на тези трети 

лица да бъдат ползвани генерираните от тях отпадъци 

за целите на осъществяването на демонстрационния 

проект, като в Раздел 11 от условията за кандидатстване 

поставени изисквания за тези съгласия. Също така 

обръщаме внимание, че съгласието не е за лица от 

целевите групи, а за лица, които пряко ще бъдат 

обхванати и ще ползват резултатите от изпълнените 

мерки от демонстрационния проект.  

Съгласията трябва да бъдат представени на етапа на 

кандидатстване към изисканите документи по т. 24.4. от 

условията за кандидатстване по процедурата. 

Съществува ли и може ли да 

публикувате линк с база от данни с 

добри практики в областта на 

оползотворяването на битови отпадъци 

от домакинствата на територията на 

ЕС? 

Предвид доста широкия обхват на възможните и 

определени като допустими дейности по процедура  

BG16M1OP002-2.009, не намираме за подходящо УО на 

ОПОС да насочва към каквато и да е публична информация 

с добри практики, тъй като това може да приеме за 

ограничаващо по отношение на други успешни практики. 

Ако има система за разделно събиране на 

територията на съответната община, 

как бенефициентът да докаже, че няма 

да се получи дублиране на дейности и 

обхващане на една и съща целева група – 

и от системата за разделно събиране, и 

от прилагането на демонстрационния 

проект? 

В обосновката на проектното предложение по Приложение 

№ 6 от условията за кандидатстване по процедурата 

кандидатът следва да включи достатъчна и ясна 

информация за предвидените дейности. Към т. 3 от 

Приложение № 6 е включена следната препоръка: 

„Препоръчително е в проектните предложения да се 

обърне специално внимание на потоците битови 

отпадъци, за които има малко или никакво разделно 

събиране, както и на демонстриране на възможност за 

цялостно оптимизиране на организацията на събирането 

на отпадъците, на съответното място, където се 

предвижда да се реализира демонстрационния проект. 

При такива случаи предвидените дейности по проекта не 

е допустимо да са и да се считат за част от 

регионалната система за управление на отпадъците по 

смисъла на ЗУО в срока на дълготрайност на  

демонстрационния проект, указан в т. 13.1 на Раздел 13 

„Дейности, допустими за финансиране“ от условията за 

кандидатстване.“ 

Възможно ли е „Булекопак“ да ни бъде 

партньор? 

Препоръчваме да се запознаете с разяснения на УО на 

ОПОС от 25.07.2019 г. по въпроси от Община Раковски. 
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В случай, че и металът е включен като 

битов отпадък, на кое депо се изхвърля? 

Въпросът не е ясен и относим към условията за 

кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009. 

 


