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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  01.07.2016 г. 

Община Карлово подготвя проектно предложение 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 на 08.01.2016 г. е свикано 

общо събрание на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и 

Брезово, на основание чл. 28, т. 3 от ЗУО, с дата на заседанието 

14.01.2016 г. В дневния ред на заседанието е включена точка 

„Готовност на общините от Регионалното сдружение за участие в 

проект по  процедура „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”. Съгласно протокола от заседанието 

общините взехме следните решения: 

    - Община Карлово и Сопот да участват с едно проектно 

предложение по настоящата процедура 

    -  Община Хисаря да кандидатства самостоятелно 

Въпросът ни е свързан с публикуваните от Вас Указания за 

изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или 

децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за 

управление на отпадъците на 16.06.2016 г. Необходимо ли е след 

като вече имаме взето решение на РСУО от 14.01.2016 г. за 

кандидатстване на общините Карлово и Сопот 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 

Конкретните зададени въпроси от началника на отдел „Планиране 

и разработка на проекти и програми“ към Община Карлово 

предполагат изразяване на становище относно пълнотата и 

качеството на документация като част от проектно предложение, 

което потенциален бенефициент да подаде при кандидатстване по 

обявената процедура BG16M10P002-2.001.    

Уточняваме, че съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 

107/2014 г., при провеждането на процедура на подбор на 

проекти, каквато е настоящата процедура, 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.  

Оценяването на проектни предложения, в т.ч. и дали кандидатите 

са представили всички и в необходимия обхват и съдържание  

документи, ще се извърши от оценителна комисия, която ще бъде 

сформирана след изтичане на крайния срок за кандидатстване по 

процедурата – до 01.08.2016 г. включително. 

Предвид същността на зададените въпроси, намираме за 

подходящо да изразим принципно становище, както и да  обърнем 

внимание на някои изисквания, включени в насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001: 

В раздел 11. Допустими кандидати на насоките за кандидатстване 

по процедура BG16M10P002-2.001 са посочени условията, всяко 

едно от които задължително трябва да бъде 

изпълнено/удовлетворено от всеки от кандидатите по тази 

процедура.  

Едно от условията изисква към момента на кандидатстване да е 

налично Решение на общото събрание на Регионалното 

сдружение, с което са разпределени задълженията на 
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биоразградими отпадъци” да изготвим анализ, съгласно указанията и 

да свикаме отново общото събрание, което да вземе отново решение 

за кандидатстване. 

 

съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, 

ал. 1, т. 2 от ЗУО, съответстващи на проектното предложение, 

което: 

- доказва необходимостта от допълнителна 

инфраструктура в региона за постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по 

потоци отпадъци; 

- съдържа анализ на това кой подход е по-ефективен – 

обща за целия регион или за част от региона 

инфраструктура или поотделно за всяка община от 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО). 

Изрично е посочено в насоките за кандидатстване, че за доказване 

на изпълнението на това условие трябва да се представи не само 

решението, но и пълните текстове на анализите, обосновките и 

доказателствата, въз основа на които е взето решението. 

Условието ще се счита за изпълнено единствено при 

представянето заедно на решението и на пълните текстове на 

документите, въз основа на което то е взето. 
В насоките за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001 

не е включено изискване или условие за наличие на Решение на 

Общото събрание на съответното РСУО за кандидатстването по 

процедурата със самостоятелно проектно предложение от една 

община или с общо проектно предложение на две или повече 

общини от това сдружение. Такъв характер и съдържание на 

решение не може да се приеме в изпълнение на цитираното 

условие от насоките за кандидатстване, както и няма основание да 

се представи и да се приеме вместо изисканите анализи в 

условието. 

Обръщаме внимание на друго условие, включено в раздел 11. 

Допустими кандидати на насоките за кандидатстване по 
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процедура BG16M10P002-2.001, което изисква да бъде 

представено Решение на Общинския съвет на съответната 

община за кандидатстване по настоящата процедура. Решение 

на Общото събрание на РСУО за кандидатстване на 

община/общини от това сдружение по обявената процедура не 

може и няма основание да се приеме като документ в изпълнение 

и на това условие.  

Както Ви е известно, УО на ОПОС 2014-2020 г. публикува на 

16.06.2016 г. Указания за изготвяне на анализ за ефективност на 

централизиран или децентрализиран подход за изграждане на 

инфраструктура за управление на отпадъците, с две приложения 

към тях. Приложение № 1 съдържа Указания за изготвяне на 

анализ на необходимост от изграждане на допълнителна 

инфраструктура. Приложение № 2 съдържа таблици за оценяване 

по критерии на ефективността на подходите за изграждане на 

инфраструктурата, както и указания за изчисляването на 

количествените критерии и попълването на таблиците. Целта на 

указанията е да бъдат подпомогнати общините при изготвяне на 

анализ относно ефективността и избора на подход по отношение 

на бъдещото изграждане на инфраструктура за управление на 

битовите отпадъци. 

В насоките за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001 

не е включено условие или изискване, задължаващо кандидатите 

да изготвят изискващите се анализи спрямо подготвените и 

публикувани на 16.06.2016 г. Указания. В критериите за оценка на 

проектните предложения, по които ще бъде оценявана 

представена документация от кандидат по процедурата, не е 

включен отделен критерий за проверка и оценка дали анализите са 

изготвени съгласно Указанията на УО на ОПОС 2014-2020 г., 

публикувани на 16.06.2016 г. Предвид това, ако кандидат, подал 

проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.001, е 
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представил документация с пълни текстове на изисканите 

анализи, обосновки и доказателства, няма основание да бъде 

извършвана отделна проверка по отношение на това дали и 

доколко са ползвани публикуваните на 16.06.2016 г. Указания на 

УО на ОПОС 2014-2020 г. Също така, ако представени от 

кандидат по процедурата пълни текстове на анализи не са в 

съответствие или не съобразяват публикуваните указания, само и 

единствено това не може да е мотив при оценката, че не е 

изпълнено условие от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001. 

Следва да се има предвид обаче, че в хода на оценката на 

проектни предложения ще бъде извършвана проверка на 

изисканите с насоките за кандидатстване анализи, както и 

Решенията на Общото събрание на съответното РСУО, за  тяхната 

пълнота по отношение на съобразяване и изпълнение на 

относимите към тяхното изготвяне, съдържание и обхват 

съответни разпоредби от действащата нормативна уредба, 

стратегически планове на национално ниво, както и приложими 

изисквания от ръководства и методики, утвърдени от министъра 

на околната среда и водите.  

 

Предвид горното, уточняваме, че в хода на оценяването на 

подадени проектни предложения, по отношение на изискания в 

насоките за кандидатстване за задължително представяне  анализ 

на това кой подход е по-ефективен – обща за целия регион или за 

част от региона инфраструктура или поотделно за всяка община 

от РСУО, ще бъде извършен преглед и проверка на пълнотата на 

текстовете на анализа, обосновката и доказателствата, най-

малкото спрямо следното:  

В Националния план за управление на отпадъците (ПНУО) за 

периода 2014-2020 г. са разгледани 3 сценария за постигане на 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г. 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни и 
инвестиционни фондове 

 

Постъпили въпроси и разяснения по тях 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“ 

№ 

 

Дата получаване/ 

 Подател 

 

Въпрос 

 

Разяснения на УО на ОПОС 2014-2020 г. 
 

5 | 9 

 
 

  

националните цели за управление на битовите отпадъци. Изрично 

е посочено в плана, че изборът на решение за прилагане на 

децентрализирано или централизирано компостиране/анаеробно 

разграждане на ниво регион за управление на отпадъците, следва 

да бъде направен въз основа на анализ на възможните  

алтернативи  и  сравнението  им  по  различни екологични, 

икономически и технически критерии в рамките на 

съответните прединвестиционни проучвания.  

Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната 

среда са утвърдени „Методически указания за разработване на 

общински и методически указания за разработване на регионални 

програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.". 

И в двата методически документа е посочено, че за да се 

идентифицират конкретните мерки, трябва да се разработят и 

оценят най-малко две алтернативи за постигане на целите.  

Възможни алтернативи биха могли да бъдат:  

  1) децентрализиран подход в управлението на отпадъците и  

  2) централизиран подход в управлението на отпадъците.  

За всяка алтернатива следва да се направят изчисления на 

инвестиционните и оперативните разходи, както и на 

икономическите и екологичните ползи. Във основа на 

резултатите се прави анализ и се избира алтернативата, която 

ще се приложи, след което се пристъпва към разработване на 

подпрограмите с мерки. 

Предвид тези изисквания, в случай, че кандидат по процедура 

BG16M10P002-2.001 прецени да не се възползва и подпомогне от  

публикуваните на 16.06.2016 г. Указания на УО на ОПОС 2014-

2020 г. при изготвянето на изискания анализ за по-ефективен 

подход, то той трябва задължително да обоснове представения от 

него анализ спрямо изискванията, посочени по-горе, да мотивира 

какви критерии е приложил и как е извършил изчисленията на 
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инвестиционните и оперативни разходи, както и как е 

изчислил/оценил икономическите и екологични ползи. 

Също така уточняваме, че в хода на оценяването на подадени 

проектни предложения, по отношение на изискания в насоките за 

кандидатстване анализ, който доказва необходимостта от 

допълнителна инфраструктура в региона за постигане на целите 

за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по 

потоци отпадъци, ще бъде извършен преглед и проверка на 

пълнотата на текстовете на анализа, обосновката и 

доказателствата, най-малкото спрямо следното:  

Нормативната уредба изисква общинските/регионалните 

програми за управление на отпадъците да съответстват на 

структурата на Националния план за управление на отпадъците, 

регламентирана с чл. 49, ал. 4 от ЗУО. Една от задължителните 

части, която трябва да се включи в програмите, е „оценка на 

необходимостта от нови схеми за събиране, закриване на 

съществуващи инсталации и съоръжения за отпадъци, 

допълнителна инфраструктура от инсталации и съоръжения 

за отпадъци, както и съотносимите към това инвестиции“. 

В утвърдените със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на министъра 

на околната среда „Методически указания за разработване на 

общински и методически указания за разработване на регионални 

програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.". 

е посочено, че за да се идентифицират конкретните мерки, трябва 

да се разработят и оценят най-малко две алтернативи за 

постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО – централизирана 

и децентрализирана. Необходимостта от изграждането на 

допълнителна инфраструктура трябва да бъде доказана и 

обоснована като част от алтернативите, които се обособяват и се 

включват в общинските/регионални програми за управление на 

отпадъците. Алтернативите са основата за конкретизирането на 
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мерките и дейностите, които поотделно една община, група 

общини или всички общини в даден регион за управление на 

отпадъците е необходимо да предприемат за осигуряване на 

постигане на крайните цели за 2020 г. по чл. 31, ал. 1 от ЗУО. 

Предвид това проучванията и предвижданията за изграждането на 

допълнителната инфраструктура за управление на отпадъците 

трябва да са в пълно съответствие с включеното в алтернативите, 

които задължително трябва да бъдат изготвени като част от 

общинските/регионални програми за управление на отпадъците. 

Допълнителната инфраструктура следва да е обвързана с и да се 

разглежда като част от регионалната система за управление на 

отпадъците. 

 

Намираме за подходящо да обърнем внимание, че при изготвянето 

на публикуваните на 16.06.2016 г. Указания на УО на ОПОС 2014-

2020 г., с двете приложения към тях, цитирани по-горе, са 

съобразени напълно изискванията на приложимата действаща 

нормативна уредба, национални планове, утвърдени ръководства 

и методики. 
 

УТВЪРДИЛ:            /п/      ДАТА: 01.07.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 
 

2. Получени въпроси 

по електронна поща 

на 28.06.2016 г. 
europroject_svgr@abv.bg 

 

отдел "Местно 

икономическо 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  01.07.2016 г. 

 Във  връзка с процедура  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 

Във връзка със зададения въпрос от отдел "Местно икономическо 

развитие, проекти и програми" на Общинска администрация 

Свиленград, обръщаме внимание на следното: 

В раздел 9. Минимален  и максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретен проект на насоките за 
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развитие, проекти 

и програми", 

Общинска 

администрация 

Свиленград 

 

 

Имаме следния въпрос : Съгласно насоките за кандидатстване 

допустимата максималната стойност на едно проектно предложение , 

за която можем да  кандидатстваме е съответно:  

Таблица № 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

Съгласно „У К А З А Н И Я за изготвяне на анализ на необходимост 

от изграждане на допълнителна инфраструктура” обаче  

максималните стойности за проектно предложение не трябва да 

надхвърлят  съответно: 

 

Таблица 1а . Инсталации за открито компостиране 

 

Капацитет на инсталация за 

компостиране, т/год. 

Индикативна 

стойност на 

инвестицията, лв. 

 

 

между 10 001 и 20 000 вкл. до 5 180 000 

 

между 6 001 и 10 000 вкл. до 3 780 000 

 

между 4 001 и 6 000 вкл. до 2 730 000 

 

между 2 000 и 4 000 вкл. до 2 380 000 

 

Моля да уточните коя максималната стойност трябва да съблюдаваме 

при разписване на проектното предложение? 

 

Капацитет на инсталация 

т/год. 

Максимален размер 

на БФП, лв. 

между 10 001 и 20 000 вкл. до 7 400 000 

между 6 001 и 10 000 вкл. до 5 400 000 

между 4 001 и 6 000 вкл. до 3 900 000 

между 2 000 и 4 000 вкл. до 3 400 000 

кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001, по-специално 

в таблица № 1, са посочени като стойности максималните 

размери на безвъзмездната финансова помощ (БФП), която 

може да бъде получена за конкретно проектно предложение. Тези 

стойности са в зависимост от капацитета на инсталацията за 

компостиране, нейния вид и сложност. Изрично е посочено в 

насоките за кандидатстване, че стойностите с максимален размер 

на БФП от таблица № 1 включват всички допустими разходи за 

допустими дейности, посочени в насоките, разходите за 

закупуване на земя, за подготовка, организация и управление, 

и за публичност и комуникация. В раздел 14.3 Детайлно 

описание на допустимите за финансиране разходи на насоките за 

кандидатстване, както и в Приложение № 27.7. Указания за 

допустимост на разходите и попълване на бюджета на проекта 

са посочени всички разходи, които са допустими за финансиране 

по процедурата, но общата стойност БФП за едно проектно 

предложение като разходи не може да надвишава максималните 

размери по Таблица № 1 за съответната група.  

 

УО на ОПОС 2014-2020 г. публикува на 16.06.2016 г. Указания за 

изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или 

децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за 

управление на отпадъците, с две приложения към тях. 

Приложение № 1 съдържа Указания за изготвяне на анализ на 

необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура. 

Приложение № 2 съдържа таблици за оценяване по критерии на 

ефективността на подходите за изграждане на инфраструктурата, 

както и указания за изчисляването на количествените критерии и 

попълването на таблиците. Целта на указанията е да бъдат 

подпомогнати общините при изготвяне на анализ относно 

ефективността и избора на подход по отношение на бъдещото 
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изграждане на инфраструктура за управление на битовите 

отпадъци. 

Изрично е посочено в Указанията (стр. 9 от основния текст), че в 

стойностите в таблица № 1а (Приложение № 2 към указанията, 

лист "Окрупнени стойности") са включени следните разходи за 

инсталации за компостиране: 

   - подготовката на проекта; 

   - строително монтажни работи (СМР) и доставка на 

необходимото оборудване и техника; 

   - доставка на изцяло нови съдове и техника за разделно 

събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци, 

в т.ч. съдове за многократна употреба, спрямо капацитета на 

инсталацията. 

Стойностите в дясната колона на таблица № 1а следва да се 

ползват при първоначалното количественото остойностяване, 

което е първият етап от оценката на критерий 1.2. Разходи за 

строителство на основна инфраструктура (инсталации). 

 

Двете таблици са подготвени за целите на документа, в който са 

включени. Левите колони на двете таблици са напълно идентични 

(за улеснение) и включват групи по капацитет на инсталации за 

компостиране в т/год. В десните колони на двете таблици са 

включени стойности в лв., които обаче не са идентични, тъй като 

са сума само от съответните разходи, които изрично са посочени в 

текстовата част на съответния документ и което следва да се 

съобразява при ползването на съответните таблици. 

 
 УТВЪРДИЛ:           /п/       ДАТА: 01.07.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 
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