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Исперих   

 

 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  13.07.2016 г. 

Община Исперих подготвя проектно предложение за кандидатстване 

по 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”. В тази връзка е проведена 

процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП със следното 

наименование:  

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването и 

окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на 

община Исперих, за получаване на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за 

набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 

включително осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци““. 

Тъй като в обществената поръчка сме конкретизирали, че 

извършената услуга е във връзка с кандидастване по конкретната 

процедура BG16M10P002-2.001, направените предварителни разходи 

ще бъдат ли допустими за възстановяване по предстоящия втори 

прием, ако Община Исперих не кандидатства на първия прием или 

проектното предложение не бъде одобрено за финансиране? 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 107/2014 г., при 

провеждането на процедура на подбор на проекти, каквато е 

обявената процедура BG16M10P002-2.001, Управляващият орган 

на ОПОС 2014-2020 г. няма право да дава становище относно 

качеството на проектно предложение или което би довело до 

нарушаване на принципите на свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

В тази връзка разглеждаме поставените от Вас въпроси като 

принципни и необвързани с Вашето конкретно проектно 

предложение, предприетите от Вашата община действия по 

подготовката му, както и с Вашите бъдещи намерения.  

 

Намираме за подходящо най-напред да обобщим накратко и да 

съпоставим изискванията към проектните предложения за 

изграждане на компостираща инсталация по първата обявена 

процедура BG16M10P002-2.001 и изискванията към проектните 

предложения, които се планира към настоящия момент да бъдат 

включени в насоките за кандидатстване по предстоящата за 

обявяване втора процедура по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

ОПОС 2014-2020 г.: „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“. Изискванията 

към проектните предложения по първата процедура 

BG16M10P002-2.001 са включени в насоките за кандидатстване по 

процедурата и документацията към тях. Изискванията към 

проектните предложения по втората процедура, които 

съпоставяме, са тези, включени в Общата информация, 

предоставена на вниманието на членовете на Комитета за 

наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. на заседанието на 19.05.2016 

г., когато бяха одобрени методологията и критериите за оценка на 
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проектните предложения по тази процедура. Общата информация 

е разпространена чрез Националното сдружение на общините в 

Република България до всички общини от 26-те Регионални 

сдружения за управление на отпадъците – идентифицирани като 

потенциални конкретни бенефициенти по втора процедура. 

Изискванията за подготовката на проектните предложения към 

момента на кандидатстването и по първата, и по втората 

процедура, които напълно съвпадат и за които една и съща 

община, потенциален кандидат или партньор и по двете 

процедури, може да ползват услуги от външни изпълнители за 

подготовката на идентични части на тези проектни предложения, 

биха могли да бъдат по отношение на, например: 

- определянето и подготовката за дейностите по проектното 

предложение, които съответстват на допустимите 

дейности и допустимите разходи по насоките за 

кандидатстване и които са свързани с подготовката и 

строителството на инсталациите за компостиране и за 

доставка на съдове и техника за разделно събиране на 

зелени и/или биоразградими битови отпадъци; 

документацията трябва да съответства на допустимия за 

финансиране вид на компостиращите инсталации (открито 

компостиране), минимален и максимален капацитет за 

инсталациите за компостиране; 

- подготовка и наличие на необходима документация, 

съобразяване с нормативни и административни актове при 

определянето на капацитетите и подготовката на 

проектното предложение в частта на инсталациите за 

компостиране; 

- необходимост от планове за контрол на качеството на 

компоста, за ползването на компоста и за третиране на 

остатъчната фракция отпадък след всяка инсталация за 
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компостиране; 

- условия, които задължително бенефициентите и техните 

партньори (само общини) трябва да изпълнят и които 

трябва да удовлетворят; 

- приключило устройствено планиране; приключили 

процедури по глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР;  

- собственост на имотите, върху които ще се извършва 

строителство. 

 

Най-съществената разлика между двете процедури е, че при  

втората процедура едно проектно предложение може да съдържа 

неограничен брой инсталации за компостиране, ако отговарят на 

общите изисквания, както и задължително 1 бр. инсталация за 

предварително третиране. При първата процедура едно проектно 

предложение може да включва само 1 бр. инсталация за 

компостиране. 

Също така при втората процедура се изисква проектна готовност, 

която е до предварителни (прединвестиционни) проучвания, 

докато при първата процедура проектната готовност трябва да е 

най-малко до изготвени идейни проекти.  

Различията по същество в обхвата на процедурите може или със 

сигурност водят до невъзможност някои от изисканите документи 

по двете процедури като част от проектните предложения да са 

напълно идентични, например: 

- обхват на анализ разходи ползи на проектното 

предложение, което трябва да бъде представено при всяка 

от процедурите; 

- обхват на план за външно възлагане за изпълнение на 

всички допустими дейности по двете процедури; 

- бюджет на проектното предложение по двете процедури.  
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Въз основа на горното, на този етап можем да изразим следното 

принципно становище: 

При установяване на несъответствие при номерата на 

процедурите, ще бъде обърнато внимание на етап верификация на 

подадено от бенефициента искане за плащане разходите да бъдат 

проследени за допустимост. При проверката на допустимостта на 

разходите ще бъдат отчитани изискванията на приложимата 

нормативна уредба, условия и изисквания в насоки за 

кандидатстване по съответната процедура и спрямо подписания 

административен договор.    

 
 УТВЪРДИЛ:           /п/       ДАТА: 13.07.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 
 


