
 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№111/ 07.07.2020 г. 

 

На основание чл. 9, ал. 5, чл. 35, т. 1 и т. 2, чл. 37, ал. 1 от Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.), чл. 12, ал. 1 от 

Постановление № 162 Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.) и Заповед № РД-ОП-

18/20.02.2020 г., изм. със Заповед № РД-ОП-23/05.03.2020 г., изм. със Заповед № РД-ОП-36/05.05.2020 г. на 

Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и Заповед № РД-ОП-11/04.02.2020 г. на 

министъра на околната среда и водите във връзка с одобрен Оценителен доклад с изх. №95-00-3077/ 

03.07.2020 г. от проведена процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците“ 
 

Р Е Ш И Х: 
 

1. Да се предостави безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG16M1OP002-

2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на 

следните проектни предложения, съгласно: 
 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното 

класиране, и размера на безвъзмездна финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение: 
 

 

№ 
Кандидат/  

Партньор 

 

Наименование на проектното 

предложение 

 

Регистрационен №  

в ИСУН 2020 

 

Резултат 

(точки) 

 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ 

1. СДРУЖЕНИЕ ЗА 

КРЪГОВА 

ИКОНОМИКА – 

ФЕНИКС – 2002  

„Демонстрационен проект за 

въвеждане на модел за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци в хотели и места за 

настаняване“ 

 

BG16M1OP002-2.009-0017 

 

 95 

 

368 866,40 

2. ЕКО ЛОГИСТИКА 

ЕООД/ 

EВРОТЕКС ЕООД 

„Демонстриране на система за 

разделно събиране на текстилни 

изделия, повторна употреба, 

подготовка за повторна употреба 

и изработка на килими от негоден 

за повторна употреба текстил“ 

 

BG16M1OP002-2.009-0018 

 

95 

 

387 572,98 

3. ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА  

„Община Горна Оряховица работи 

за общество с „нулеви отпадъци" 

BG16M1OP002-2.009-0045  95 376 494,88 

4. ОБЩИНА ПЕТРИЧ „Изпълнение на демонстрационен 

проект за намаляване на 

битовите отпадъци в община 

Петрич” 

BG16M1OP002-2.009-0055 95 371 149,40 

5. ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

„Демонстрационен модел за 

предотвратяване и рециклиране на 

битови отпадъци в община 

Белослав” 

BG16M1OP002-2.009-0072 95 389 700,00 



 

6. ОБЩИНА  

ЧАВДАР 

„Демонстрационен проект за 

управление  

на отпадъците в община Чавдар” 

BG16M1OP002-2.009-0002 93 167 580,00 

7. ОБЩИНА  

ПИРДОП 

„Изпълнение на демонстрационен 

проект за управление на 

отпадъците на територията на 

община Пирдоп” 

BG16M1OP002-2.009-0003 93 366 290,77 

8. ОПИМОС „Въвеждане на мащабна 

инициатива за предотвратяване 

образуването на отпадъци чрез 

насърчаване удължаване на 

жизнения цикъл на продуктите - 

Repair Café” 

BG16M1OP002-2.009-0007 93 383 000,00 

9. ОБЩИНА ГАБРОВО  „Изпълнение на пилотен 

демонстрационен проект в 

областта на управлението на 

отпадъците на територията на 

гр. Габрово“ 

BG16M1OP002-2.009-0057 93 390 936,00 

10. ОБЩИНА МИЗИЯ/  

БИТ ШОП ЕООД 

„Пилотен проект за обособяване 

на общински център допринасящ 

за намаляване на битовите 

отпадъци“ 

BG16M1OP002-2.009-0058 93 383 114,74 

11. ОБЩИНА БУРГАС „Прилагане на модел за управление 

на едрогабаритни отпадъци от 

бита на територията на Община 

Бургас“ 
 

BG16M1OP002-2.009-0060 93 298 739,25 

12. ОБЩИНА ЧЕРВЕН 

БРЯГ/  

АНС КОНСУЛТИНГ 

ЕООД 

„Демонстрационен проект за 

намаляване на количеството 

депонирани отпадъци  

чрез подготовка за повторна 

употреба“ 

BG16M1OP002-2.009-0080 93 382 166,05 

13. ЕЛ ЗЕТ ВАРНА  

ЕООД/  

ОБЩИНА 

ЗЛАТАРИЦА 

„Тестово прилагане на добри 

практики по отношение на 

подходи за събиране и  

рециклиране на текстилни 

отпадъци“ 

BG16M1OP002-2.009-0089 93 390 900,00 

14. ОБЩИНА 

САМОКОВ 

„Намаляване на отпадъка при 

източника в Самоков с 

предизвикателствата на гр.Рубе“ 

BG16M1OP002-2.009-0090 93 390 426,60 

15. "ХЮМАНИТА" АД „Разделно събиране на текстилни 

отпадъци от населението чрез 

специализирани  

обществени контейнери” 

BG16M1OP002-2.009-0092 93 187 957,83 

16. ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО  

„Демонстрационен проект 

"Пилотно събиране 

 и високотехнологично 

рециклиране на зелени и 

биоразградими битови отпадъци в 

община Малко Търново" 

BG16M1OP002-2.009-0038 92 391 166,00 

17. ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ 

РЪКА ЗА РЪКА 

„Зелено знание" BG16M1OP002-2.009-0015 91 378 252,00 

18.  ОБЩИНА САТОВЧА „Наше село за нулеви отпадъци" BG16M1OP002-2.009-0069 90 382 774,02 



 

19. ВАГОНЕН ЗАВОД - 

ИНТЕРКОМ АД 

„Изпълнение на демонстрационен 

проект в областта на 

управлението на отпадъците  

във "Вагонен завод ИНТЕРКОМ АД" 

BG16M1OP002-2.009-0067 89 96 751,40 

20. ОБЩИНА ТРЯВНА „По-чиста Трявна - разделно 

събиране в невидими контейнери" 

BG16M1OP002-2.009-0094 88 390 933,00 

21. П-ЮНАЙТЕД ЕООД „Разработване и демонстрация на 

уеб-базиран модел (инструмент) 

(WASP-Tool) за предотвратяване 

образуването на отпадъци, 

насърчаващ местните власти за 

достигане на целите по чл. 31, ал. 

1 от Закона за управление на 

отпадъците" 

BG16M1OP002-2.009-0010 85 386 460,00 

22. ОБЩИНА 

ТОПОЛОВГРАД 

„Демонстрационен проект за 

предотвратяване образуването на 

битови отпадъци в община 

Тополовград" 

BG16M1OP002-2.009-0031 85 344 064,00 

23. МАГИСТЕРИУМ 

ООД 

„Пилотен демонстрационен модел 

за кръгова икономика" 

BG16M1OP002-2.009-0036 85 370 456,68 

24. ОБЩИНА 

ЕТРОПОЛЕ 

„ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА 

ИКОНОМИКА  

ЧРЕЗ КОМПОСТИРАНЕ В 

ДОМАКИНСТВАТА И В ПИЛОТНИ 

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА 

ЕТРОПОЛЕ" 

BG16M1OP002-2.009-0037 85 384 836,60 

25. ОБЩИНА БЕЛЕНЕ "Не изхвърляй - компостирай" BG16M1OP002-2.009-0070 85 264 037,97 

26. ОБЩИНА 

КРИВОДОЛ 

"Въвеждане на добри практики за 

превенция генериране на битови 

отпадъци чрез компостиране" 

BG16M1OP002-2.009-0074 85 385 374,00 

27. ТЕКС ТИЙМ ЕАД ,,Хъб за разделно събиране на 

употребяван текстил и система за 

електронно автоматизирано 

управление, включваща сортиране и 

подготовка за повторна употреба 

и рециклиране“ 
 

BG16M1OP002-2.009-0039 85 367 648,44 

28. ОБЩИНА 

БЕЛОГРАДЧИК 

„Белоградчик: Нулеви отпадъци 

чрез разделно събиране и 

компостиране в домакинствата“ 

BG16M1OP002-2.009-0005 83 390 821,64 

 

 

 

 

2. Одобрявам Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за 

които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране: 
 

 

№ Кандидат/ партньор 
Наименование на проектното 

предложение 

Регистрационен № в 

ИСУН 2020 

 

Резултат 

(точки) 

 

Препоръчана сума 

на безвъзмездна 

финансова помощ 



 

1. ИВЕНТ ЗОУН ЕООД „Предотвратяване образуването  

на битови хартиени отпадъци от 

нежелана поща, 

разпространявана в пощенските 

кутии на домакинствата на 

територията на Столична 

община, чрез въвеждане на 

механизъм „СТОП на 

рекламата!“ 

BG16M1OP002-2.009-0011 83 259 705,68 

2. ОБЩИНА 

РАКОВСКИ 

„Изпълнение на демонстрационен 

проект за въвеждане на домашно 

компостиране в град Раковски, 

община Раковски“ 

BG16M1OP002-2.009-0014 83 391 066,35 

3. ОБЩИНА ЕЛЕНА „От компостиране към нулеви 

отпадъци - въвеждане на добри 

практики за превенция 

генериране на битови отпадъци 

чрез обучения за компостиране и 

създаване  

на обществен екологичен център“ 

на община Елена“ 

BG16M1OP002-2.009-0020 83 383 464,59 

4. ОБЩИНА СМОЛЯН „Въвеждане на добра практика 

за намаляване количеството на 

депонираните отпадъци и 

повишаване информираността и 

капацитета  

за рециклиране в община Смолян“ 

BG16M1OP002-2.009-0027 83 376 021,81 

5. ОБЩИНА 

ДЪЛГОПОЛ 

„Демонстрационен проект 

"Въвеждане на пилотна  

система за разделно събиране и 

рециклиране на битови 

биоразградими и зелени 

отпадъци" 

BG16M1OP002-2.009-0028 83 391 166,00 

6. ОБЩИНА БЕЛОВО „Изпълнение на демонстрационен 

проект насочен към 

предотвратяване образуването на 

битови отпадъци 

 на територията на община 

Белово" 

BG16M1OP002-2.009-0029 83 326 678,40 

7. ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

„Модулна система за разделно 

събиране и управление 

на битови отпадъците в община 

Велинград" 

BG16M1OP002-2.009-0051 83 391 000,00 

8. ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛИ 

„Насърчаване превенцията на 

отпадъците и компостирането в 

общността в община Кърджали" 

BG16M1OP002-2.009-0063 83 390 732,00 

9. СКЕЙЛ ЛАБС ООД/ 

СКЕЙЛ ФОКУС АД 

„Умно управление на 

отпадъците" 

BG16M1OP002-2.009-0078 83 383 450,40 

10. ОБЩИНА СЪРНИЦА/  

КЛИЙННТЕХ 

БЪЛГАРИЯ ООД 

„Нулеви отпадъци - въвеждане 

на добри практики за превенция 

генерирането на битови 

отпадъци чрез обучения за 

компостиране и създаване на 

обществен екологичен център“ 

BG16M1OP002-2.009-0024 82 390 949,76 

11. МОРС - 2016 ЕООД „Реализиране на 

демонстрационен проекти в 

областта на управлението на 

отпадъците от 

BG16M1OP002-2.009-0008 81 193 780,00  



 

 МОРС-2016 ЕООД“ 

12. СДРУЖЕНИЕ 

"ПАРТНЬОРИ ЗА 

РЕГИОНАЛНО, 

ОБЩЕСТВЕНО И 

ГРАЖДАНСКО 

РАЗВИТИЕ В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ" 

"Не изхвърлям, а помагам" BG16M1OP002-2.009-0013 81 383 721,60 

13. ОБЩИНА 

ПАВЛИКЕНИ 

"Въвеждане на демонстрационни 

мерки за предотвратяване 

образуването и устойчиво 

управление на битови отпадъци в 

община Павликени" 

BG16M1OP002-2.009-0019 81 373 093,92 

14. ОБЩИНА ВРАЦА "Екологични и рециклиращи 

администрации" 

BG16M1OP002-2.009-0040 80 391 122,42 

15. ИНИЦИАТИВА ЗА 

ЧИСТА СРЕДА 

"Зелено гостоприемство" BG16M1OP002-2.009-0052 80 332 396,73 

16. ОБЩИНА ВЕТРИНО/ 

ТЕХНОКАР ЕООД 

"Изграждане на система за 

компостиране на място,  

на биоразградими отпадъци на 

територията на община Ветрино" 

BG16M1OP002-2.009-0091 80 237 844,90 

17. СДРУЖЕНИЕ 

"КОАЛИЦИЯ 

ПРИРОДА 

БЪЛГАРИЯ" 

"Без нежелана поща, моля!" BG16M1OP002-2.009-0054 79 331 827,17 

18. ИНТЕЛ АДВАЙЗЪРС 

ЕООД 

"Храната не е смет" BG16M1OP002-2.009-0062 79 378 400,00 

19. ОБЩИНА ПОМОРИЕ "Изпълнение на подземни 

инсталации за съхранение на 

смесени битови отпадъци и 

разделно събиране на специфични 

потоци от битови отпадъци" 

BG16M1OP002-2.009-0025 78 390 280,00 

20. МИЛАВА ООД "Помисли преди да изхвърлиш" BG16M1OP002-2.009-0030 78 354 014,90 

21. ОБЩИНА 

СМЯДОВО/ 

СДРУЖЕНИЕ 

„АСЕКОБ“ 

"Ефективно управление на 

отпадъците в община Смядово" 

BG16M1OP002-2.009-0064 78 390 178,43 

22. ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД 

ООД 

"Демонстрационен проект за 

предотвратяване, повторна 

употреба и рециклиране на 

битови отпадъчни материали" 

BG16M1OP002-2.009-0042 76 391 166,00 

23. СДРУЖЕНИЕ 

"ФОРУМ 

ГРАЖДАНСКО 

ОБЩЕСТВО"/ 

ОБЩИНА  

ВЪЛЧИ ДОЛ 

"Чисти, разделни и екологични в 

община Вълчи дол" 

BG16M1OP002-2.009-0012 75 355 556,08 

24. БИОКОМ ЕООД/ 

ТИНЧЕВИ И КО ООД 

"Демонстрационен проект за 

подготовка за  

повторна употреба и 

рециклиране на употребявани 

матраци" 

BG16M1OP002-2.009-0059 75 359 606,84 



 

25. ОБЩИНА ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ  

„Изпълнение на демонстрационен 

проект в областта на 

управлението на отпадъците в 

община Полски Тръмбеш“ 

BG16M1OP002-2.009-0047 74 361 175,67 

26. ОБЩИНА ХИСАРЯ „Въвеждане на добра практика за 

намаляване количеството на 

депонираните отпадъци и  

увеличаване на дела на 

рециклирането – Зелената 

класна стая“ 

 

BG16M1OP002-2.009-0071 

 

73 

 

384 528,69 

27. ОБЩИНА 

КАЛОЯНОВО 

„Изпълнение на демонстрационен 

проект за домашно компостиране  

в Община Калояново“ 

BG16M1OP002-2.009-0035 72 390 667,97 

28. ОБЩИНА 

СВИЛЕНГРАД 

„Въвеждане на добра практика в 

община Свиленград по пътя към 

нулеви отпадъци“ 

BG16M1OP002-2.009-0076 72 391 142,17 

29. ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ 

ООД 

„Предотвратяване 

образуването на битови 

отпадъци в район Североизточен 

чрез демонстриране и 

популяризиране на нов модел за 

повторната употреба и 

удължаване жизнения цикъл на 

продуктите“ 

 

 BG16M1OP002-2.009-0086 

 

72 

 

186 000,00 

30. ПАНАЙОТОВИ ООД „Изпълнение на демонстрационeн 

проект в областта  

на управлението на отпадъците 

от ПАНАЙОТОВИ ООД“ 

BG16M1OP002-2.009-0006 71 281 591,05 

 31. "ЕНЕРДЖИ ХАУС 

БГ" ЕООД/ 

УЧИЛИЩЕ ЗА 

БИЗНЕС 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ЕООД 

“Предотвратяване на битов 

отпадък от полиетилен  в 

околната среда“                                                

BG16M1OP002-2.009-0073 71 142 500,00 

 32. ОБЩИНА СЛИВЕН „Добри практики за събиране на 

отпадъци“ 

BG16M1OP002-2.009-0033 70 390 921,24 

 33. Ес Ер Технолоджис  

(Ес Ер Те) ООД 

„Система за автоматизирано 

разделно събиране на употребявани 

опаковки от безалкохолни напитки 

в училища и ответно даване на 

бонуси“ 

BG16M1OP002-2.009-0034 70 390 610,00 

34. ОБЩИНА 

БЛАГОЕВГРАД 

Изпълнение на демонстрационен 

проект за разделно събиране на 

отпадъци от домакинствата на 

територията на гр. Благоевград 

BG16M1OP002-2.009-0056 69 390 844,35 

35. ОБЩИНА ЛЕВСКИ  "Със знания за природата към 

нулеви отпадъци" 

BG16M1OP002-2.009-0032 68 270 457,82 

36. ОБЩИНА КИРКОВО „Реализиране на 

демонстрационен проект в 

областта на управлението на 

отпадъците в община Кирково 

BG16M1OP002-2.009-0044 68 383 350,00 

37. ОБЩИНА КАРЛОВО "Образователна програма за деца, 

с цел повишаване на 

информираността за отпадъците 

в община Карлово" 

BG16M1OP002-2.009-0077 68 391 106,71 

38. ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ  

"Изпълнение на демонстрационен 

проект за компостиране на 

отпадъци в община Костенец" 

BG16M1OP002-2.009-0084 68 58 933,44 



 

39. СДРУЖЕНИЕ 

"ВИРТУАЛЕН 

ИНКУБАТОР - 

КЪРДЖАЛИ" 

"Демонстрационен проект за 

рециклиране на хартия в 

домашни условия" 

BG16M1OP002-2.009-0093 68 109 252,00 

40. ОБЩИНА МЕЗДРА "Пилотно въвеждане на 

демонстрационно училищно 

компостиране в гр. Мездра" 

BG16M1OP002-2.009-0046 67 378 536,37 

41. ИНГАЗ КОМЕРС 

ЕООД 

"Изпълнение на демонстрационeн 

проект в областта на 

управлението на отпадъците от 

ИНГАЗ КОМЕРС ЕООД" 

BG16M1OP002-2.009-0009 66 391 000,00 

42. ОБЩИНА ЛУКОВИТ "Първи стъпки в 

компостирането в община 

Луковит" 

BG16M1OP002-2.009-0041 66 365 016,04 

 

 

3. Да се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП) за всяко от проектните предложения, посочени в т. 1 от настоящото решение по процедурата чрез 

подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците“. 
 

4. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на на 9 768 470,65 лв. 

(девет милиона седемстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и шестдесет и пет 

стотинки) 

5. Настоящето решение да се публикува в информационната система ИСУН 2020, на Единния 

информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България и на интернет страницата на 

Оперативната програма Околна среда  2014 – 2020 г. 

6. Настоящето решение да се доведе до знанието на кандидатите, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото 

решение в тридневен срок от издаването му. 
 

7. Контрола по изпълнението на решението възлагам на заместник - главния директор на Главна 

дирекция Оперативна програма Околна среда. 

Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл. 145 и следващите от 

Административнопроцесуалния кодекс пред съответните административни съдилища в 14 – дневен срок от 

съобщаването му. 

 

 

 

 

 

ЗА ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА   

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014 – 2020 г. 

( на основание Заповед №РД-ОП-11/ 04.02.2020 г. и  

Заповед №РД -514/ 06.07.2020 г .на министъра на околната среда и водите и) 

 

 

 


