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1. Получени 

въпроси по 

електронна поща 

на 21.06.2016 г. 
direkcia_ecologia@ 

plovdiv.bg 

 

Дирекция 

„Екология и 

управление на 

отпадъците“, 

Община 

Пловдив   

 

 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  27.06.2016 г. 

Във връзка с намерение на общини от Регионално 

сдружение – Цалапица и Регионално сдружение – Шишманци 

да кандидатстват по обявената процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 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“, по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, с оглед отговаряне на изискванията на 

условие „Общината участва в Регионално сдружение по 

смисъла на ЗУО“ и предвид, че: 

 Поради наличието на две съоръжения за третиране на 

отпадъците – „Депо за неопасни отпадъци“ в землището 

на с. Цалапица и „Депо за неопасни отпадъци и 

Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ“, с. Шишманци, Общ. Раковски, през 2010 г. в 

регион Пловдив са учредени две регионални сдружения 

– „РС –Шишманци“ (с членове Община Пловдив, 

Община Марица, Община Брезово и Община Раковски – 

включена в РС на второто заседание на Общото 

събрание) и „РС – Цалапица“ (с членове Община 

Пловдив, Община Марица, Община Раковски, Община 

Стамболийски, Община Съединение, Община Кричим, 

Община Перущица и Община Родопи), т.е. някои от 

общините членуват в две РС, което е допустимо 

Конкретните зададени въпроси от Дирекция „Екология и 

управление на отпадъците“, Община Пловдив, предполагат 

изразяване на становище относно удовлетворяване на 

изисквания за допустимост на кандидати 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 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 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. 

Предвид същността на зададените въпроси, 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 11. Допустими кандидати на насоките за 

кандидатстване по процедура  BG16M10P002-2.001 са 
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съобразно сега действащото законодателство; 
 Община Пловдив е собственик и на двете съоръжения за 

третиране на отпадъците и притежава КР №355-НО/2008 

г. на МОСВ за съоръжението в с. Цалапица и КР № 380-

НО/2009 г. на МОСВ за съоръжението в с Шишманци; 

 Към настоящият момент само Община Пловдив и 

Община Марица използват и двете регионални 

съоръжения за третиране на отпадъците – в с. Цалапица 

и с. Шишманци, Община Раковски използва само 

съоръжението в с. Шишманци; 

 Описаните по-горе общини имат намерение да 

кандидатстват по обявената процедура по отделно, 

моля да получим отговор на следните въпроси: 

1. С оглед участието в повече от едно Регионално 

сдружение по смисъла на ЗУО, Общините Пловдив, 

„Марица“ и Раковски допустими бенефициенти ли са по 

процедура BG16M10P002-2.001? 
2. За членове и на двете Регионални сдружения (РС) – РС – 

Цалапица и РС – Шишманци, каквито са общините: 

Пловдив, „Марица“ и Раковски, има ли изискване от коя 

регионална система за управление на отпадъците следва 

да подадат проектно предложение? 

 

посочени условията, всяко едно от които задължително 

трябва да бъде изпълнено/удовлетворено от всеки от 

кандидатите по тази процедура.  

Първото условие е общината да участва в Регионално 

сдружение по смисъла на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). Друго условие е към момента на 

кандидатстване да е налично решение на общото събрание 

на Регионалното сдружение, с което са разпределени 

задълженията на 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). 

При подаването на проектното предложение по процедурата 

трябва да бъдат представени доказателствата за изпълнение 

на всяко едно от условията, включително и цитираните по-

горе. За да бъде прието, че са изпълнени двете условия, 

съответната община – кандидат или партньор, трябва да 

представи доказателства за участие в Регионалното 
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сдружение, в което изпълнява, съвместно с останалите 

общини от този регион, целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, 

съгласно решението на общото събрание на същото 

Регионално сдружение.  

Съгласно чл. 49, ал. 9 от ЗУО, с плана по чл. 49, ал. 1 от 

същия закон (т.е. с Националния план за управление на 

отпадъците (НПУО)) се определят регионите, включващи 

общините, които ползват общо регионално депо и/или други 

съоръжения за третиране на отпадъци. Приложение № 2 на 

НПУО за периода 2014 – 2020 г. съдържа списък на 

регионите и регионалните сдружения за управление на 

отпадъците, включително и поименно са изброени общините 

към съответните РСУО. 

 

 
 УТВЪРДИЛ:            /п/       ДАТА: 27.06.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 
2. Писмо, вх.  

№ 08-00-1251/ 

17.06.2016 г. 

 

Ахмед Ахмед, 

Зам. кмет на 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  27.06.2016 г. 

Тъй като методиката на МОСВ от 2012, за извършване на 

морфологичен анализ, не дава еднозначни указания относно 

календарния период, който обхваща даден морфологичен 

анализ, отправяме следните въпроси относно извършване на 

Морфологичният състав на отпадъците трябва да бъде 

изготвен съгласно „Методиката за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци“ 

(Методиката) , утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 
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Община 

Хитрино   

 

 

морфология на битовите отпадъци за целите на ОПОС. 

Общината има направени пробонабирания за всеки от четирите 

сезона, които обхващат две календарни години /2015г. и 2016 

г./ 

- Есен - октомври 2015г.; 

- Зима - февруари 2016г.; 

- Пролет - април 2016г.; 

- Лято - юни 2016г. 

1. Допустимо ли е морфологичния анализ да бъде за 2015г. 

- 2016г., като използва данните от 4-те реални пробонабирания? 

Ако да, то кои данни за количествата на събираните битови 

отпадъци да се ползват, за определяне на количествата на 

отделните фракции? 

Заверени са само данни за 2015г. 

 

Ако не: 

 

2. Допустимо ли е морфологичният анализа за 2015 да се 

базира на експертна оценка за сезоните за които не са правени 

пробонабирания (зима, пролет, лято)+ реално пробонабиране  

за сезон есен 2015? 

 

Ако не: 

 

3. Допустимо ли е морфологичният анализ за 2015 да 

ползва сезонните данни набрани през 2016 (3 сезона) + есен 

2015, отнесени към количествата събрани през 2015? 

г. на министъра на околната среда и водите. За целите на 

кандидатстване по обявената процедура BG16M10P002-

2.001 за актуални ще се приемат морфологичните анализи, 

които са изготвени за 2014, 2015 или 2016 г.  

В дадените указания в Методиката не е посочено изрично, че 

периодът, предмет на морфологичния анализ, следва да бъде 

извършен в рамките на една календарна година. Допуснато 

е, че консуматорските и потребителски навици в различните 

сезони на годината влияят върху състава на генерираните 

отпадъци и следователно, резултатите от анализите зависят 

от годишните сезони. Поради това, изследванията се 

извършват така, че да бъдат обхванати 4-те годишни сезона. 

Целта е да се отчете сезонната неравномерност и 

колебанията в състава на отпадъците. 

В тази връзка е допустимо и морфологичният анализ да бъде 

за периода 2015 - 2016 г., като се използват данните от 4-те 

реални пробонабирания за четирите годишни сезона. 

Обръщаме внимание, че количеството на генерираните 

битови отпадъци, обхваща следните потоци: 

• смесени битови отпадъци:  

    - събирани чрез съдове за битови отпадъци; 

    - отпадъци от улични кошчета и почистване на улици.  

• разделно събрани отпадъци: 

    - разделно събрани рециклируеми отпадъци чрез 

контейнери и/или чували; 

    - разделно събрани при мястото на образуване 

рециклируеми отпадъци от търговски, индустриални или 

административни обекти;  
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    - рециклируеми отпадъци, предадени в центрове за 

приемане на отпадъци и площадки за изкупуване на 

вторични суровини; 

    - разделно събрани зелени и био-отпадъци; 

    - други разделно събрани фракции.  

За целта, освен битовите отпадъци, обхванати от системата 

за сметосъбиране, трябва да бъдат отчетени и различните 

потоци отпадъци за рециклиране, както и други фракции 

разделно събрани отпадъци, напр. зелени и други био-

отпадъци.     

 

В най-общия случай общото количество на образуваните 

битови отпадъци се определя по уравнението: 

Ообщо = Оразд + Осмес 

където: 

- Ообщо – общо образувани битови отпадъци, тона; 

- Оразд - битови отпадъци, събрани от системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки или 

предадени на площадки за изкупуване или 

безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци; 

- Осмес – количество от системата за събиране на 

смесени битови отпадъци. 

 

От своя страна разделно събраните отпадъци се формират от 

следните потоци: 

Оразд = Оконт + Опункт + Опредп + Озел 

където: 
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- Оконт - разделно събраните отпадъци в контейнери 

(т.н. цветни контейнери); 

- Опункт - разделно събраните отпадъци на пунктове и 

площадки за предаване; 

- Озел - разделно събрани зелени отпадъци; 

- Опредп - разделно събраните отпадъци от 

предприятия, предадени на регионалната (или друга 

система за рециклиране). Тук следва да не се 

включват отпадъци, които предприятията са предали 

на пунктовете, тъй като те се докладват като събрани 

от самите пунктове и би се получило двойно 

отчитане. 

Напомняме, че не е допустимо морфологичният анализ да се 

базира на експертна оценка, а на база реално проведени 

сезонни морфологични пробонабирания (съответно – 

пролет; лято; есен; зима) в съответствие с цитираната по-

горе Методика. 

 

 
 УТВЪРДИЛ:            /п/       ДАТА: 27.06.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 

 


