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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 
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„ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ, БЮДЖЕТ И АНАЛИЗ 

ОТНОСНО ОСТОЙНОСТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С 

КАНДИДАТСТВАНЕТО Й ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16М1ОР002-2.005 

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ ПО 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОПОС 2014-2020 Г.“ 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши на територията на Република 

България, офисът/работното място на Възложителя и Изпълнителя. 

Възложител на обществената поръчка е община Враца. 

Съобразно утвърдените със Заповед № РД-ОП-82 от 05.09.2017 г. на Ръководителя 

Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ насоки за 

кандидатстване по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна помощ №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020, Община Враца е 

допустим бенефициент. 

Основната цел на кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по процедурата 

е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на 

допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на 

зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и 

осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци 

ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. 

Дейностите, които ще бъдат финансирани по процедурата, са в съответствие с 

йерархията при управлението на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 4 на 

Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, с чл. 

6, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО). 

Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други 

мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен 

капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 

т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните 

битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %. 

 

II. ОБХВАТ 

Настоящата техническа спецификация обхваща минималните изисквания на 

Възложителя на обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ разходи-

ползи, бюджет и анализ относно остойностяването на дейностите в проектното 

предложение на Община Враца, във връзка с кандидатстването й по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани 

зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г” 

 

Основните дейности, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са както 

следва: 

Дейност 1: Изготвяне на анализ разходи-ползи (АРП) на инвестиционния проект 

 

Анализ разходи-ползи трябва да бъде съобразен с изискванията за определяне на нетни 

приходи по чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с изискванията на 

ЗУСЕСИФ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. АРП следва да се 

съобрази и с: 



- Методологията, определена в Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 2015/207 

от 20 януари 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент 

(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за 

доклад за напредъка, представяне на информация относно голям проект, съвместен 

план за действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни 

места“, декларация за управлението, одитна стратегия, одитно становище и годишен 

контролен доклад, както и методология за анализ на разходите и ползите и в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на образеца на доклади за изпълнението по цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN); 

- Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията по отношение на метода за 

изчисляване на дисконтираните нетни приходи от операции, които генерират нетни 

приходи; 

- Указанията за подготовка на Анализ на разходите и ползите за инвестиционни 

проекти – инструмент за икономическа оценка на Кохезионната политика за периода 

2014-2020 г. 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf) ; 

- Всички актуални национални методически указания. 

Методът, по който следва да бъдат определени потенциалните нетни приходи, трябва 

да следва разпоредбите на чл. 16, ал. 2, т. 2 от ПМС № 189/2016 г. („изчисляване на 

дисконтираните нетни приходи от проекта при отчитане на подходящия референтен 

период за сектора или подсектора, приложим за проекта, обичайно очакваната 

рентабилност за съответната категория инвестиция, прилагането на принципа 

"замърсителят плаща" и ако е необходимо – съображенията за справедливост, 

свързани с относителния просперитет на съответната държава членка или 

регион.“). 

Под „нетен приход“ следва да се разбират паричните потоци, заплащани директно от 

потребителите за стоки и услуги, предоставени с проекта, като такси, заплащани 

директно от потребителите за използването на инфраструктура, продажбата или 

отдаването под наем на земя или сгради, или плащанията за услуги минус всички 

оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване за съответния 

период (т. 4 от § 1 на ДР на ПМС № 189/2016 г.) 

АРП трябва да се основава на реалистични допускания, да отчита общите демографски 

и социално-икономически прогнози за референтния период и да демонстрира, че 

проектът взема предвид принципа „замърсителят плаща“ при съблюдаване на 

социалната поносимост. Финансовият анализ е необходимо да демонстрира финансова 

устойчивост на проекта, като кумулативният нетен паричен поток е положителен за 

всяка година от референтния период. Финансовият дефицит в анализа следва да е 

изчислен съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3, б. „б“ на Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

 

Дейност 2: Изготвяне на бюджет на проекта. 

При изготвяне на бюджета на проектното предложение, Изпълнителят трябва да се 

съобрази със следното: 

- При изчисляване на БФП се вземат предвид само допустимите разходи, посочени в 

насоките за кандидатстване. Ако е приложимо, в бюджета на проектното предложение 

трябва да са посочени и разходи, които са недопустими по процедурата, но за които 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf


кандидатът е осигурил съфинансиране от други източници, при условие че са свързани 

с изпълнението на проекта. 

- Бюджетът трябва да съдържа както разходи, които Възложителят смята да извърши 

след одобрението на проектното предложение, така и такива, които той вече е направил 

преди подаването на проектното предложение във връзка с изпълнението на дейности 

по проекта по ОПОС 2014-2020 г., ако са направени от Възложителя и са платени след 1 

януари 2014 г. 

- Разходите по проектното предложение ще се считат за допустими, ако са налице 

едновременно условията за допустимост на разходите, определени в чл. 57, ал. 1 от 

ЗУСЕСИФ. По отношение на условията за допустимост на разходите приложение 

намира и чл. 3 на ПМС № 189/2016 г. 

- Процентните ограничения в стойностите за определени категории разходи, въведени с 

ПМС № 189/2016 г., при прилагане на формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от. За разходите, за 

които в нормативната уредба и насоките за кандидатстване са предвидени ограничения 

в размера или стойността им, допустима за финансиране е частта от разхода до размера 

на ограниченията, съответно до определената стойност. 

- Изпълнителят трябва да има предвид, че стойността на всяка от дейностите по 

проектното предложение трябва да съответства на разходите за съответната дейност, 

заложени в бюджета, като стойността на ДДС в бюджета на проектното предложение се 

посочва на отделен ред. 

- ДДС по настоящата процедура е недопустим разход.  

- Разходи за финансиране на недопустими дейности не могат да бъдат включени като 

допустими в бюджета на проектното предложение, тъй като няма да бъдат 

възстановени от ОПОС 2014-2020 г. 

 

Дейност 3: Изготвяне на анализ относно остойностяването на дейностите, включени в 

проектното предложение. 

Всички дейности, включени в проектното предложение, в т.ч. и дейностите по 

организация и управление, трябва да бъдат остойностени въз основа на анализ. В 

анализа трябва да се посочи въз основа на какви документи, други анализи или 

проучвания са остойностени дейностите и/или каква информация/минимални 

технически и/или функционални характеристики данни/показатели/оферти/извлечение 

от каталог на производители/доставчици, информация за вече сключени договори със 

сходни параметри и предмет и/или проучване в интернет са ползвани при 

остойностяването. Остойностяването на разходите за СМР се извършва в раздел 

Прогнозна стойност на строителното намерение в ПИП. 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на Насоките за 

кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по процедура чрез директно 



предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.” . 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на европейското 

и българско законодателство и подзаконовите нормативни актове, методологии и 

указания, например, но не само: 

1. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 

2013 година 

2. Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 

2013 година 

3. Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 

Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1605/2002 

4. Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 2015/207 от 20 януари 2015 г. за 

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за доклад за 

напредъка, представяне на информация относно голям проект, съвместен план за 

действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни 

места“, декларация за управлението, одитна стратегия, одитно становище и 

годишен контролен доклад; 

5. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 

на образеца на доклади за изпълнението по цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ 

6. Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията по отношение на метода за 

изчисляване на дисконтираните нетни приходи от операции, които генерират нетни 

приходи; 

7. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

8. ПМС № 189/2016 г. 

9. Указанията за подготовка на Анализ на разходите и ползите за инвестиционни 

проекти – инструмент за икономическа оценка на Кохезионната политика за 

периода 2014-2020 г.  

10. Всички актуални национални методически указания 

 

 

ІІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също: 

 да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като 

разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, 

негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор и / или договора за строителство;  

 да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя 

известие за това; 

 да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя, всички 

документи, както и цялата информация, и/или получени материали, както и тези, 



които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на 

настоящата обществена поръчка; 

 да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват 

и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като 

предложи адекватни решения за тях; 

 Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити. 

За реализиране на предмета на обществената поръчка, изпълнителят следва 

детайлно да се запознае и да се съобрази с изискванията на приложимата 

нормативна уредба. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Възложителят поставя следните минимални изисквания към съдържанието на 

техническото предложение на участниците: 

1. Предложение за Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката – 

Следва да се опише начинът на изпълнение на всички дейности, включени в предмета 

на поръчката, и организацията, която ще бъде създадена за изпълнението. За всяка 

дейност следва да се посочат подход, инструменти и методи за постигане резултатите 

на обществената поръчка (под подход, инструменти и методи се разбира съвкупността 

от начините, които участникът предлага да използва при практическото изпълнение на 

дейностите, посочени в Техническата спецификация, за да достигне резултатите, 

посочени в нея). Предложението за изпълнението на дейностите следва да е обвързано 

с приложими нормативни /европейски и национални/ изисквания. Следва да се опишат 

ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на всяка от 

дейностите и съставляващите ги задачи включени в предмета на поръчката, като 

квалификация, численост и конкретно разпределение на задълженията. За всяка задача 

следва да бъде предложен конкретен срок за изпълнение. Следва да бъде представена 

организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и 

неключови експерти, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и 

докладване. Следва да бъде представен график за изпълнение на поръчката (в свободен 

формат по преценка на участника), който онагледява хода на изпълнението, като дава 

представа за сроковете на изпълнение на поръчката като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурното обезпечаване на отделните дейности и включените в тях 

задачи. Графикът следва да представя изпълнението в съответствие с офертата на 

участника и изискванията на възложителя. 

2. Предложение за Програма за управление и контрол на изпълнението - Следва да 

бъде предложен механизъм за отчитане и оценяване на напредъка в изпълнението и на 

организационната структура по управлението и изпълнението на всички дейности по 

поръчката, и да бъде описан начинът, по който предложеният механизъм ще бъде 

прилаган в процеса на изпълнение. Предложеният механизъм следва да включва 

действия, които са ефективни (които водят до постигане на очакваните резултати, 

оценяване на реалните резултати и обективно оценяване) и приложими (които могат 

реално да се приложат при изпълнението на конкретната поръчка, предвид нейните 

характерни и специфични особености). Следва да бъдат описани линиите на 

взаимодействие, йерархично положение и докладване вътре и извън екипа. Следва да 

бъдат предвидени мерки и механизми за осигуряване на вътре екипната комуникация 

при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при 

комуникацията с Възложителя. Следва да бъдат предложени методика и средства за 

документиране на извършваните действия, свързани с процеса на изпълнението на 



дейностите по поръчката, и да бъде описан начинът на тяхното прилагане. Следва да 

бъдат описани методите за осъществяване на контрол по време на изпълнението на 

поръчката по отношение навременното стартиране и приключване на отделните 

дейности в планираните срокове и на поръчката като цяло, и действията, 

отговорностите и задължения на членовете на ръководния състав при осъществяването 

на контрол върху сроковете в процеса на изпълнение и за преодоляване негативните 

последици за поръчката при допускане на забава в изпълнението. 

 

По своя преценка, Участникът може да включи в техническото си предложение и друга 

информация, която да гарантира навременното и качествено изпълнение на настоящата 

поръчка. 

 

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът за изпълнение на дейностите е до 30 календарни дни след получаване на 

Възлагателно писмо от Възложителя и предоставяне на изходна информация за 

изпълнение на дейностите. 

 

VI. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Изготвените и окомплектовани документи следва да се представят на Възложителя в 3 

(три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител. Електронните 

файлове на резултатите следва да бъдат във формат, съответстващ на изискванията на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” и Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Приемането на изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата 

обществена поръчка, се осъществява от Възложителя чрез определен/и от него 

представител/и. 

Изготвените и предадени документи се разглеждат от Възложителя чрез 

определеният/те за това представител/и и в срок до 5 (пет) работни дни приема/т или 

връща/т за корекции, предадените документи. При връщане за корекции, задължително 

се посочват какви са съответните забележки към конкретния документ, както и се 

определя срок за нанасяне на корекциите и повторно представяне на документа от 

Изпълнителя. 

Изпълнението на договора се констатира с окончателен двустранен протокол, подписан 

от упълномощените представители на страните. 


