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1. Симеон 

Коматински 
s_komatinski@abv.bg 

 

Получен въпрос 

по електронна 

поща на 

23.02.2016 г. 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  07.03.2016 г. 

Отправяме това запитване към вас във връзка с предприетите 

действия от страна на Община Съединение, Област Пловдив, 

да кандидатства за финансиране с проект за изграждане на 

компостираща инсталация 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. 

Конкретният ни въпрос е дали е допустимо да предвидим и 

проектираме изграждането на компостираща инсталация върху 

терен на закрито сметище на територията на общината, което в 

момента се рекултивира и ще бъде изцяло рекултивирано през 

май 2016 г.  

 

Зададеният от Вас въпрос предполага изразяване на 

становище относно частен случай за терен, върху който да се 

предвиди разположение на инсталация, част от  проектно 

предложение. 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.  

Намираме за подходящо да Ви обърнем внимание на 

условията и изискванията, които са включени в насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001, 

отнасящи се за площадките, върху които се предвижда да 

бъдат извършвани строителни дейности по изграждане на 

инсталация за компостиране и които са задължителни за 

съобразяване при подготовката на проектните предложения: 

В раздел 13. Дейности, допустими за финансиране от 

насоките за кандидатстване изрично е посочено, че 

основните дейности по проектното предложение 

задължително трябва да отговарят на изискванията на 

нормативната уредба, в т.ч. и Наредба № 7 за изискванията, 

на които трябва да отговарят площадките за разполагане 

на съоръжения за третиране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 81 

от 17.09.2004 г.). При подготовката на проектното 

предложение също така трябва да бъдат съобразени и 
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приложимите поименно посочени стратегически и 

методически документи, административни актове, както и  

изискванията за проектиране. 

Също така, еднозначно е изискано към момента на подаване 

на проектното предложение да бъдат приключени 

процедурите по устройствено планиране, както и да бъде 

променено предназначението на имотите, в които ще се 

извършват строителни дейности, за целите на проектното 

предложение. 

Всички дейности, включени в проектното предложение, 

следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта, 

което също изрично е посочено в насоките за 

кандидатстване. Дейности по рекултивация на стари 

депа/сметища или на терени, върху които са изхвърляни 

отпадъци, не са част от допустимите дейности по процедура 

BG16M10P002-2.001. Това следва да се разбира не само по 

отношение на дейностите по процедурата, които се 

обособяват самостоятелно, но и за такива, които са пряко 

свързани и представляват неразделна част от допустимата 

дейност в нейната цялост. Съответно и разходите за такива 

дейности (вкл. и части от дейности) не са допустими по тази 

процедура 

Обръщаме внимание също така, че в раздел 11. Допустими 

кандидати от насоките за кандидатстване е посочено, че към 

момента на подаване на проектното предложение общината, 

кандидат за БФП или партньор, трябва да е собственик на 

всички имоти, върху които се предвижда строителство на 
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съответното съоръжение, или да има учредени ограничени 

вещни права, в т.ч. право на строеж, надстрояване или право 

на преминаване. За имотите, в които се разполага 

инсталацията за компостиране, се допуска наличие на 

ограничени вещни права вместо собственост на  кандидата, 

само ако собствеността на имотите е държавна.  

 

 
 
 УТВЪРДИЛ:                /П/     ДАТА: 07.03.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 


