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1. Писмо, вх.  

№ 08-00-1133/ 

06.06.2016 г. 

 

Илийчо 

Лачовски, 

Кмет на Община 

Кнежа   

 

 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  15.06.2016 г. 

Община Кнежа има намерение да кандидатства по процедура за 

подбор на проекти: 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”. 

Община Кнежа има изготвен ПИП по проект: „Подготовка на 

проект за управление на отпадъците в Община Кнежа - регион 

Оряхово”, Договор № 58231- С021 от 29.12.2008г. за БФП по 

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.”, по 

процедура “BG 161Р0005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на 

оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г”. Изготвеното 

през 2009 г. прединвестиционно проучване, включва: 

- Геодезично заснемане; 

- Инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване; 

- Оценка на земната основа като строителна площадка за 

компост; 

- Разгледани са три алтернативи на интегрираната система 

за управление на отпадъците. АЛТЕРНАТИВА - 

ДЕПОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО В „ОРЯХОВО”, 

гр. ОРЯХОВО, АЛТЕРНАТИВА - СИСТЕМА ЗА ДОБИВ НА 

БИОГАЗ и АЛТЕРНАТИВА - ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТ. Община Кнежа избра 

алтернативата за: „Инсталация за производство на компост и 

сепарираща инсталация за смесени ТБО”, като площадката е 

отредена с ПУП ПРЗ, сменено е предназначението на земята - 

Конкретният зададен от Община Кнежа въпрос предполага 

изразяване на становище относно допустимост на разходи за 

конкретно проектно предложение от потенциален 

бенефициент 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 въпросната процедура, 

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. няма право да 

дава становище относно качеството на конкретно проектно 

предложение или което би довело до нарушаване на 

принципите на свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

Предвид същността на зададения въпрос, намираме за 

подходящо да обърнем внимание на някои изисквания, 

включени в насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001, както и да изразим принципно 

становище: 

В раздел 13. Дейности, допустими за финансиране на 

насоките за кандидатстване по процедура  BG16M10P002-

2.001, по-специално към изброените видове недопустими 

дейности (стр. 16)  изрично са посочени, че недопустими 

дейности са дейности  „за изпълнението на които вече е 

било предоставено безвъзмездно финансиране по друг 

проект, програма или друга схема, финансирана от 

публични средства, средства от националния бюджет и/или 
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процедурата е минала през МЗХ, има изготвен ПУП за двойно 

пътно кръстовище и ПУП за ел. захранване. 

- Предвидени са Строително монтажни работи (СМР) и 

съоръжения, както и закупуване на необходимите машини за 

оборудване на площадката; 

- Има изготвен ПУП - ПРЗ и промяна на 

предназначението на земята за поземлен имот №731029, м. 

„Мерата” в землището на гр. Кнежа, виза за проектиране и 

израждане на инсталация за производство на компост и 

сепарираща инсталация за смесени ТБО; 

- Има изготвен Подробен устройствен план - парцеларен 

план (ПУП -ПП) за трасе на външно ел.захранване. 

- Има изготвен Подробен устройствен план - парцеларен 

план (ПУП -ПП) за ДВОЙНО ПЪТНО КРЪСТОВИЩЕ НА 

АВТОМОБИЛЕН ПЪТ III-306 ЧЕРВЕН БРЯГ-КНЕЖА-

ОРЯХОВО КМ 40+525 ДО КМ 40+945. 

В разработения ПИП, обаче не бяха обект на анализ бъдещите 

количества битови отпадъци, които ще се образуват в целия 

регион „Оряхово”, както и други алтернативи на регионален 

принцип. Разработката не 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 РСУО. 

Но поради факта, че към онзи момент не съществуваха и не 

беше предвидено да се изгражда съоръжение за предварително 

третиране на смесени битови отпадъци в региона, най-добрият 

вариант за община Кнежа беше да въведе в експлоатация 

инсталация за производство на компост и съоръжение за 

сепариране на ТБО. 

от бюджета на ЕС“. 

Средствата, предоставени за безвъзмездно финансиране на 

проекти по ОПОС 2007-2013 г., са публични средства. В 

случай, че една или няколко общини са усвоили средства по 

проекти по ОПОС 2007-2013 г. за дейности, които се 

припокриват с допустимите дейности по процедура  

BG16M10P002-2.001, независимо от това дали 

документацията е валидна, с изтекъл срок или неактуална, то 

разходи за такива дейности, както и актуализация на 

документация, включително и изготвяне на нова 

документация за същите или подобни дейности, ще бъдат 

недопустими за финансиране с безвъзмездни средства по 

процедура  BG16M10P002-2.001.  



 

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. 
 

3 | 4 
 

 

  

В ПИП е предвиден метода за полево компостиране с 

предварителна обработка на биоразградими БО. Също така в 

разработката са предвидени биоразградими отпадъци от 

селскостопанската дейност, като оборски тор, слама, утайки от 

градска пречиствателна станция за отпадъчни води, хранителни 

(кухненски отпадъци). Капацитета на площадката 

(инсталацията) за производство на компост е с капацитет до 5 

000 т. Необходимо е да се направят нови изчисления по 

отношение на капацитета, а именно да останат само зелените 

и/или биоразградими отпадъци без оборски тор и други, които 

не са обект на проектното предложение по настоящата 

процедура - BG16M10P002-2.001 на ОПОС 2014 -2020г. 

Прединвестиционното проучване, идейния проект и другите 

разработки по проект: „Подготовка на проект за управление на 

отпадъците в Община Кнежа - регион Оряхово”, Договор № 

58231-С021 от 29.12.2008г. за БФП по Оперативна програма 

„Околна среда 2007 - 2013г.” са разработени през периода 2009 

- 2010 г. и съгласно изискванията на ЗУТ, ако до една година 

след одобрението на идейния/работния проект не е издадено 

разрешение за строеж, същите губят правно действие. 

Предвид гореизложеното и насоките за кандидатстване на 

„ОПОС 2014 — 2020 г.”, е необходимо да се изготви ново 

прединвестиционно проучване, съгласно глава втора на 

Наредба №4 от 21 май 2001 г., както и нов идеен проект и 

другите разработки, свързани с кандидатстването на Община 

Кнежа. 

В тази връзка се обръщаме към Вас с въпроса допустими 

разходи ли са изготвяне на ново прединвестиционно проучване, 
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изготвяне на идеен проект и други разработки, свързани с 

кандидатстването на Община Кнежа, съгласно насоките за 

кандидатстване на „ОПОС 2014-2020 г.“? 

 

 
 УТВЪРДИЛ:             /п/     ДАТА: 15.06.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 

 

 


