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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  10.05.2016 г. 

Във връзка с обявената процедура от Управляващият орган на 

Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

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 Несебър има 

намерение да подготви проектно предложение за изграждане на 

нейна територия на компостираща инсталация за зелени и 

биоразградими отпадъци, което да бъде финансирано по 

настоящата процедура. 

На сесия на ОбС Несебър бе взето решение /касаещо 

задължението на кметовете на общините във всеки от 

регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО свързано с осигуряване на 

постигането на регионалните цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битовите биоотпадъци, съгласно 

предвидения ред в Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците и във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 

за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, дължими от всяка община, във 

връзка с изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, и 

съгласно разпределението на задълженията между отделните 

общини за изпълнение на целите, определени с наредбата по 

чл. 43, ал. 5 ЗУО/ Община Несебър да кандидатства по 

отворената процедура за Изграждането на компостираща 

инсталация за Претоварна станция „Несебър”, която е част от 

Конкретният зададен от Община Несебър въпрос  

предполага изразяване на становище относно допустимостта 

на определена община да бъде 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.  

Оценяването на проектни предложения, в т.ч. и оценката на 

допустимостта на съответния кандидат, ще се извърши от 

оценителна комисия, която ще бъде сформирана след 

изтичане на крайния срок за кандидатстване по процедурата, 

който е 01.08.2016 г. 

Намираме за подходящо да обърнем внимание на някои 

изисквания към кандидатите и инсталациите, включени в 

насоките за кандидатстване по процедура BG16M10P002-

2.001: 

В т. 11 от насоките за кандидатстване са посочени 

условията, на които задължително трябва да отговарят 

кандидатите, както и техните партньори, за да бъдат 

допустими по тази процедура. Едно от условията е „РСУО 
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Регионалната система за управление на отпадъците в регион 

Бургас. Претоварната станция се намира в землището на село 

Равда и обслужва Общините Несебър и Поморие. 

Освен това Община Несебър членува в Регионална система за 

управление на отпадъците - регион Бургас, на територията на 

която има изградена система за компостиране на зелени 

отпадъци, находяща се на регионалното депо в с. Братово, 

чийто капацитет обаче е недостатъчен за обслужване на всички 

общини от регионалната система. 

Регионалната система за управление на отпадъците бе 

реализирана чрез проект № DIR-5102118-С001 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион 

Бургас“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда 

2007 - 201 Зг“, процедура № BG161Р0005/10/2.10/05/18, като в 

първоначалния вид на проектното предложение бе предвидено 

изграждане на компостиращи инсталации на всяка една от 

претоварните станции, но поради недостатъчен финансов 

ресурс по схемата реализацията на инсталациите не бе 

осъществено. 

Предвид гореизброените обстоятелства, имайки предвид и 

разясненията на УО на ОПОС, цит.: „При наличие на 

изградена/изграждаща се инсталация за някои от общините в 

една регионална система, е допустимо изграждането на друга 

инсталация за останалите общини в регионалната система, 

които не са били предвидени да бъдат обслужвани от 

осигурената вече инсталация, което трябва да се докаже в 

проектното предложение“, бихме желали да получим Вашето 

становище, дали Община Несебър е допустим бенефициент по 

няма изградена или изграждаща се инсталация за 

компостиране  или за анаеробно разграждане на зелени 

отпадъци и/или биоразградими битови отпадъци, 

обслужваща всички общини в региона“.  

Това условие не е изменяно и в тази връзка потвърждаваме 

актуалността на частта от разясненията на УО на ОПОС 

2014-2020 г. от 04.09.2015 г., които цитирате във Вашето 

писмо. При наличие на изградена/изграждаща се инсталация 

за някои от общините в една регионална система, е 

допустимо изграждането на друга инсталация в 

регионалната система за останалите общини, които не са 

били предвидени да бъдат обслужвани от осигурената вече 

инсталация, което трябва да се докаже в проектното 

предложение.   

В случай, че кандидат по процедурата е община от 

регионално сдружение, която е била партньор или 

бенефициент по проект, финансиран  по ОПОС 2007-2013 г., 

за изграждане на инсталации и съоръжения за третиране на 

битови отпадъци, при доказването кандидатът (съответната 

община от регионалното сдружение) може да се позове и на 

документацията, въз основа на която е бил одобрен и 

изграден проекта по ОПОС 2007-2013 г. В този случай не е 

необходимо да се представят копия на документацията от 

кандидатстване, одобряване и изпълнение на проекта, 

финансиран по ОПОС 2007-2013 г.  

Документацията, на която се позовава съответната община, 

трябва достатъчно ясно да изяснява и доказва, че зелените 
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схема BG16M10P002-2.001.  

 

и/или биоразградими отпадъци от съответна община не са 

включени в капацитета и не е предвидено да се третират от 

изградена по ОПОС 2007-2013 г. инсталация за 

компостиране. Следва да се представи потвърждение, че не 

са настъпили промени в одобрения/изградения проект по 

ОПОС 2007-2013 г. с допълнително предвиждане за 

третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци от 

съответната община в изградените инсталации след тяхното 

въвеждане в експлоатация и след окончателното плащане по 

ОПОС 2007-2013 г.  

Обръщаме също така внимание, че в случай на 

„резервирани“ площи за бъдещо изграждане на инсталации 

за компостиране на площадки с инсталации и съоръжения, 

финансирани по ОПОС 2003-2013 г., то извършените вече 

дейности, отнасящи се до тези площи – независимо дали са 

самостоятелни за инсталация за компостиране или 

предвидени като част от общата площадка (например 

закупуване на земя, устройствено планиране, процедури по 

глава шеста от ЗООС и др.), следва да бъдат описани и 

съобразени коректно при подготовка на проектно 

предложение от съответна община по процедура 

BG16M10P002-2.001.  

Също така следва да се има предвид, че няма да бъдат 

допуснати за финансиране и дейности по подготовка на 

други площи, различни от „резервираните“, както и 

дейности по изграждане на инсталации за компостиране на 

други площадки, различни от „резервираните“ такива в 
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рамките на проекти, финансирани по ОПОС 2007-2013 г.   

Останалите изисквания към кандидатите и проектните 

предложения по процедура BG16M10P002-2.001 също 

следва да бъдат изпълнени. 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.  

 

 
 УТВЪРДИЛ:             /п/     ДАТА: 10.05.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 


