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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

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

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 
Краен срок за 
подаване на 
проектни 
предложения: 

Проектни предложения могат да  се подават до 18:30 часа на 26.08.2019 година. 

Цел на 
процедурата: 

 
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. 
  

Размер на 
безвъзмездното 
финансиране: 

 Минимален размер на помощта: неприложимо 
 Максимален размер на помощта: 391 166 лв.  

Процент на 
финансиране: 

 Максималният размер на допустимите разходи, за които може да бъде 
предоставена БФП за проектно предложение, включва всички допустими 
разходи за изпълнение на проекта, вкл. разходите за организация и 
управление и информация и комуникация 

 Допустимо е съфинансиране (собствено участие) от страна на кандидата, 
вкл. и на неговия партньор, ако има такъв, без ограничение на неговия дял 

Допустими 
кандидати        
и партньори: 

 

Кандидати по настоящата процедура могат да бъдат: 
 общини; 
 юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ); 
 юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кандидатите ЮЛСЦ следва да бъдат търговци по смисъла на Търговския 
закон, вписани в Търговския регистър. 
Лицата трябва да са регистрирани/създадени на територията на Република 
България в съответствие с действащото българско законодателство. 
Когато съгласно приложимото законодателство и учредителните актове на 
съответното ЮЛСЦ е необходимо решение на колективен/управителен орган, 
трябва да се представи такова решение, с което лицето, представляващо 
ЮЛСЦ, разрешава/се съгласява същото да кандидатства с проектно 
предложение по процедурата. 
2. Кандидатите ЮЛНЦ следва да бъдат сдружения, вписани в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, които са определени за извършване на 
общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и които като цел на организацията в 
устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, 
че поне една от целите на организацията е свързана със защита/опазване на 
околната среда. 
При подаване на проектното предложение трябва да се представи документ, с 
който съответния управителен орган разрешава/се съгласява да се 
кандидатства по процедурата. 
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Допустими партньори по настоящата процедура са: 
 общини; 
 ЮЛСЦ; 
 ЮЛНЦ. 

Допустими 
дейности: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности: 

 Дейност 1 „Подготовка“  - Дейността не е задължителна. Дейността може да 

бъде допустима само при комбинирането й с дейности 2 и 3. Като част от 

дейността е допустимо да се извърши: 

 подготовка, вкл. проектиране – извършване на експертни анализи, 
изследвания, обосновки и др. 

 разработване на Обосновка за демонстрационен проект 

Дейност 2 „Изпълнение на демонстрационен проект“ - Дейността е задължителна 

и е допустима само при  комбинирането й с дейност 3. 

 Дейността трябва да се отнася за осъществяване на демонстрационен 
проект, насочен към изпълнение и демонстриране на добра практика 
(успешно реализирана с постигнати резултати) за предотвратяване на 
образуването на битови отпадъци и/или подготовка за повторна употреба, 
и/или разделно събиране на битови отпадъци и последващото им 
рециклиране. Дейността трябва да бъде описана в представената 
обосновка съгласно Приложение № 6 от условията за  кандидатстване.   

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко 
свързани  и необходими за изпълнението на проекта. 
Предвидените дейности в проектното предложение трябва да са ясно описани, 
логически да са свързани с постигането на целите на проектното предложение и с 
предложените целеви стойности на индикаторите по процедурата.  
Описанието на дейностите трябва да бъде подробно, с детайли, включително и 
по отношение на начините и етапите за тяхното изпълнение и времевия обхват за 
всяка дейност. 

3. Кандидатите ЮЛСЦ и ЮЛНЦ следва да са регистрирани по съответния ред 
най-малко преди 18 месеца, предхождащи месеца, в който е подадено 
проектното предложение. 
4. 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. 
5. Всеки кандидат (с изключение на общини и на кандидати, подали проектни 
предложения за третиране на битови отпадъци, образувани при тяхната 
дейност) следва да притежават права за извършване на дейностите по 
третиране на отпадъците, предмет на подаденото проектно предложение, 
ако такива права се изискват по реда на ЗУО 
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Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ - 

Дейността е задължителна и е допустима само при комбинирането й с дейност 2. 

 Дейността трябва да включва само и единствено мерки, които са пряко 
свързани с демонстрационния проект и популяризирането на резултатите 
от него 

Дейност 4 „Организация и управление на проекта“ 
Дейност 5 „Информация и комуникация“ 

 
 

Допустими разходи: 

Допустими по процедурата са следните видове разходи: 
 

І. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР):  
 СМР; 
 Непредвидени разходи за СМР; 
 Машини, оборудване и съоръжения за експлоатация на обектите; 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ: 
 Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, 

съоръжения, обзавеждане и техника; 
ІІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 Закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи; 
ІV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ: 

 Разходи за подготовка и изпълнение; 
V. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ 

 Разходи за провеждане на кампании за популяризиране на резултатите от 
демонстрационния проект; 

VІ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ  
 Разходи за организация и управление - по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ; 
 Разходи за информация и комуникация на проекта - по чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

ЗУСЕСИФ 
 Непреки разходи по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ. 

VІІ. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС 
 Общо ДДС по раздел I РАЗХОДИ ЗА СМР; 
 Общо ДДС по раздел II РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ; 
 Общо ДДС по раздел III РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ; 
 Общо ДДС по раздел IV РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ; 
 Общо ДДС по раздел V РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ; 
 Общо ДДС по раздел VI НЕПРЕКИ РАЗХОДИ. 

Максимален срок: 

 
Дейностите по проекта следва да приключат най-късно до 31.12.2023 г. 
Максималният срок за изпълнение на всеки проект е до 18 месеца. 
  

Общ бюджет на 
процедурата: 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от ЕФРР 

(сума/процент) 

Национално 

съфинансиране 

(сума/процент) 

9 779 150 лева 8 312 277,50  лева (85%) 1 466 872,50  лева (15%) 
 


