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1. Община Аксаково 

 

вх. № 08-00-3851 

/17.09.2015 г. 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  30.09.2015 г. 

Към настоящия момент се изпълнява проект № DIR-5112122-10-78 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Варна (Аксаково)“ с ДБФП DIR-5112122-С004 по Оперативна 

програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. В обхвата на проекта е 

включена инсталация за компостиране само на зелени отпадъци от 

трите общини от региона – Варна, Аксаково и Белослав, 

включително са предвидени съдове и автомобили за разделното им 

събиране и транспортиране. 

 

По отношение на биоразградимите отпадъци - част от битовия 

отпадъчен поток, проектът предвижда третиране в инсталацията на 

„Екоинвест Асетс“ АД - на отпадъците от Община Варна и директно 

депониране на отпадъците, генерирани от общините Аксаково и 

Белослав, след разделно събиране на отпадъци от опаковки и 

“зелени" отпадъци. Възможно е за биоразградимите отпадъци от 

двете малки общини да се търси решение за разделно събиране и 

третиране. По данни от морфологичния анализ на битовите 

отпадъци, проведен през настоящата 2015г., се доказва наличие на 

значителни количества биоразградими отпадъци, освен зелените, в 

потока, предвиден за депониране, като хранителни отпадъци, хартия, 

текстил, кожа. 

 

На този етап общините от региона нямат изготвени общински 

програми за управление на отпадъците, където са предвидени мерки 

за зелените и/или биоразградимите отпадъци - в етап на изработване 

и/или възлагане са. След като се изготвят необходимите проучвания 

и анализи, в съответствие с изискванията на новия Национален план 

за управление на отпадъците 2014-2020г., програмите ще предвидят 

мерки за различните отпадъчни потоци, за които има необходимост 

от някакви действия. Вероятно ще възникне необходимост от 

Конкретните зададени от Община Аксаково въпроси предполагат 

изразяване на становище относно допустимостта на определена 

община или общини от регион да бъдат бенефициенти по 

обявената процедура, като са посочени и конкретни проекти и 

бъдещи намерения. Съобразено с разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от 

ПМС № 107/2014 г., уточняваме, че Управляващият орган на 

ОПОС 2014-2020 г. няма правото да дава разяснения, които  да 

съдържат становище относно качеството на конкретно проектно 

предложение или биха довели до нарушаване на принципите на 

свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане 

на дискриминация.  

Оценяването на проектни предложения и дали определен 

кандидат отговарят на условията за допустимост ще се извърши от 

оценителна комисия, която ще бъде назначена и ще започне 

своята работа след изтичане на крайния срок за кандидатстване по 

процедурата. 

В насоките за кандидатстване по процедурата (достъпни чрез 

интернет страницата на ОПОС, Единния информационен портал и 

ИСУН2020), по-специално в т. 11, са посочени условията, на 

които задължително трябва да отговарят кандидатите, както и 

техните партньори, за да бъдат допустими по тази процедура. 

Обръщаме внимание също така, че крайният срок за 

кандидатстване по процедурата е 12 месеца след нейното 

обявяване, т.е. до 01.08.2016 г. Управляващият орган на ОПОС 

2014-2020 г. прецени да постави по-продължителен срок с цел да 

се предостави възможност на кандидатите за подготовка на по-

качествени проектни предложения в по-напреднала готовност.  

Също така е съобразено, че една от предпоставките за осигуряване 
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прилагане на нови мерки или цялостен подход относно 

биоразградимите отпадъци (с изключение на зелените отпадъци), 

генерирани на територията на Общините Аксаково и Белослав.  

 

На този етап не разполагаме с необходимия обем изходни данни, за 

да преценим необходима ли е нова инфраструктура и съпътстваща 

система, кои общини ще обслужва, за какви отпадъчни потоци. 

 

Предвид гореописаната фактическа обстановка, моля да ни дадете 

указания относно възможността за кандидатстване на общините от 

регион Варна по обявената процедура BG16M10P002-2.001 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. 

осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника 

за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по 

приоритетна ос „Отпадъци“ на ОПОС 2014 - 2020 г. 

 

Бихме желали да бъдем допуснати като бенефициенти по 

процедурата с оглед възможността (в случай на необходимост) за 

изграждане на инсталация за компостиране на биоразградимите 

отпадъци на общините Аксаково и Белослав. 

на задължителната минимална проектна готовност към момента 

на кандидатстване по процедурата е наличието на приети 

Общински или Регионални програми за управление на 

отпадъците.  Едно от условията за допустимост на кандидатите по 

процедурата е в тези приети програми да са предвидени мерки за 

зелените и/или биоразградимите отпадъци, които са включени в 

проектното предложение. В т. 9 от насоките за кандидатстване са 

посочени и допустимите за финансиране видове инсталации, 

които са само за открито компостиране.  

В насоките за кандидатстване по процедурата, по-специално в т. 

13 и т. 11, са включени подробно изискванията за наличието на 

проучвания, анализи, планове и др. документи, както и условията 

към проектните предложения към момента на подаването им. 

Изрично е посочено в насоките в кои случаи при неналичието на 

определен документ или при неудовлетворяването на условие 

съответното проектно предложение ще се отхвърля на етапа на 

оценката.  

Методологията и критериите за оценяване на проектните 

предложения, които са одобрени от Комитета за наблюдение на 

ОПОС 2014-2020 г., са представени в т. 19 от насоките за 

кандидатстване. 

 
 
 

 
 УТВЪРДИЛ:                  ДАТА: 30.09.2015 г. 

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

  

 


