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1. Получени въпроси 

по електронна поща 

на 06.07.2016 г. 
radka_proikova@abv.bg 

 

Радка Пройкова   

 

 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  15.07.2016 г. 

Във връзка с обявената Процедура BG16M10P002-2.001, моля за 

разяснение по поставените по-долу въпроси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 1. Съгласно Насоките за кандидатстване, в случай, че община 

кандидат е получила средства от РИОСВ за подготовка на 

проектното предложение, след възстановяване на тези средства от 

безвъзмездната финансова помощ, те трябва да бъдат възстановени 

по сметката в РИОСВ. Община кандидат по настоящата процедура е 

получила средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО от РИОСВ за 

подготовка на проектното предложение. Задължително ли е 

включването в бюджета на проекта на тези средства. 

 

 

 

 

 

В т. 26.1. Искане на разяснения по настоящата процедура за 

конкурентен подбор от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 е уточнено, че кандидатите по настоящата 

процедура може да искат разяснения. Допустимите кандидати и 

допустимите партньори по процедурата са уточнени в Раздели 11 

и 12 на насоките, като те са само общини. Зададените въпроси са 

от лице, което не е пояснило, че представлява кандидат или 

партньор по процедурата. Независимо от това, предвид същността 

на зададените въпроси, намираме за подходящо въпросите да 

бъдат разгледани и да се предоставят разяснения по тях, което 

може да е от полза на кандидати или партньори по процедурата 

при подготовката на техните проектни предложения. 

По зададените въпроси предоставяме следните разяснения и 

обръщаме внимание на включени изисквания и условия в 

насоките за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001 и 

приложенията към тях: 

  

По Въпрос 1:  

Да, в бюджета трябва да бъдат включени всички разходи, които се 

отнасят или са свързани с изпълнението на проекта, независимо 

дали са допустими или не по процедура BG16M10P002-2.001, 

независимо от източника на средствата и независимо дали са 

извършени преди подаването на проектното предложение или се 

планира да бъдат извършени след това. 

 

Уточняваме, че в насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 (стр. 19 от консолидирания файл) е указано, 

че при използването на отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за 

реда и начина за изчисляване и определяне на размера на 

обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на 
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Въпрос 2. Съгласно изискванията, посочени в  т.23.13. от Насоките за 

кандидатстване, кандидатите следва да представят Предварително 

(прединвестиционно) проучване – в .doc или .pdf, подписани с 

отделен електронен подпис, а при наличие на чертежи – .dvg 

/AutoCAD/др. релевантен (.dvf или .pdf). Ако се подава във формат 

.pdf, файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна 

способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR 

 

отпадъци, за  допустими дейности, чието финансиране е 

допустим разход по настоящата процедура, след сключване на 

договора за предоставяне на БФП съответният бенефициент и/или 

неговите партньори трябва да възстановят по банковата си 

сметка към съответната РИОСВ признатите му за допустими 

и възстановени разходи. 

В Раздел 14. Категории разходи, допустими за финансиране от 

насоките за кандидатстване по процедурата е посочено, че 

бюджетът трябва да съдържа както разходи, които бенефициентът 

смята да извърши след одобрението на проектното предложение, 

така и такива, които той вече е направил преди подаването на 

проектното предложение във връзка с изпълнението на дейности 

по проекта по ОПОС 2014-2020, ако са направени от 

бенефициента или негов партньор и са платени след 1 януари 2014 

г. При изчисляване на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат 

взети предвид само допустимите разходи. 

Указано е също, че, ако е приложимо, в бюджета на проектното 

предложение трябва да са посочени и разходи, които са 

недопустими по настоящата процедура, но за които кандидатът е 

осигурил съфинансиране от други източници, при условие, че 

са свързани с изпълнението на проекта.  

 

 

По Въпрос 2: 

Изисканите с т. 23.13 от насоките за кандидатстване по процедура 
BG16M10P002-2.001 документи следва да бъдат подписани с 

отделен електронен подпис от кандидата, който подава 

проектното предложение.  
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Въпросът е общината кандидат ли трябва да подпише с отделен 

електронен подпис Предварителното (прединвестиционно) 

проучване? Ако документът не трябва да се подпише от общината 

кандидат, кой трябва да подпише този документ?  

 

 

Въпрос 3.  Съгласно изискванията, посочени в  т.23.14. от Насоките 

за кандидатстване, кандидатите следва да представят Актуални 

удостоверения за проектантска правоспособност на всички членове 

на проектантския екип (за идейния проект; за работния проект – при 

наличие на такъв, в случай, че тези проекти/планове са изготвени от 

различни екипи), подписани с отделен електронен подпис от 

притежателя на удостоверението – във формат .pdf, като файловете 

следва да бъдат сканирани с резолюция (разделителна способност) 

между 200 и 300 dpi. 

 

Съгласно изискванията на нормативната уредба Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране поддържат публичен 

регистър, в който са вписани всички проектанти с актуални 

удостоверения за проектантска правоспособност. В случай, че 

членовете на проектантския екип са изготвили идейния проект след 

вписването им в публичния регистър и съответно са с актуална 

проектантска правоспособност, допустимо ли е като документ, 

доказващ актуалната правоспособност, да се приложи линк към 

публичния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране вместо подписани с отделен електронен подпис 

актуални удостоверения за проектантска правоспособност от всички 

членове на проектантския екип? 

 

Въпрос 4. Съгласно изискванията, посочени в вт.23.15. от Насоките 

за кандидатстване, кандидатите следва да представят Изготвен 

 

 

 

 

 

 

По Въпрос 3: 

Изискването на т. 23.14 от насоките за кандидатстване по 

процедура BG16M10P002-2.001 по своята същност се състои от 

две неразделни и свързани части – трябва да се представят 

актуални удостоверения за проектантска правоспособност на 

всички членове на проектантския екип (за идейния проект; за 

работния проект – при наличие на такъв, в случай, че тези 

проекти/планове са изготвени от различни екипи), подписани с 

отделен електронен подпис от притежателя на 

удостоверението.  

Препращането към регистъра не може да се приеме като 

алтернатива, която изпълнява изискването в неговата цялост, по-

специално в частта за подписването с отделни електронни 

подписи на притежателите на удостоверението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
 

4 | 11 

 
 

  

инвестиционен проект в идейна фаза – текстова част в .doc, чертежи 

– .dvg/AutoCAD/др. релевантен (.dvf или .pdf). Файловете, 

съдържащи чертежи, следва да бъдат подписани с отделен 

електронен подпис от конкретния специалист, изготвил съответния 

чертеж, а за част конструктивната – и от специалиста по техническия 

контрол. 

Моля за следните разяснения:  

А) Допустимо ли е изготвеният инвестиционен проект в идейна фаза 

– текстова част да се представи в .pdf формат вместо в .doc формат? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Ако един файл съдържа няколко чертежа, възможно ли е да се 

подпише с един електронен подпис целия файл или следва да се 

подписва поотделно всеки от чертежите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По Въпрос 4: 

 

Подвъпрос А) С т. 23.15. от насоките за кандидатстване по 

процедура BG16M10P002-2.001 е изискано текстовата част на 

изготвения инвестиционен проект в идейна фаза да се представи в 

.doc формат. Това изискване е направено с оглед осигуряване на 

техническа възможност за търсене на информация в рамките на 

текстовите файлове с цел улесняване и ускоряване на процеса на 

оценка. 

Представянето на текстовата част на изготвения инвестиционен 

проект в идейна фаза в .pdf формат не може да се приеме като 

алтернатива, която изпълнява целта на това изискване. 

При желание от страна на кандидата текстовата част на 

изготвения инвестиционен проект в идейна фаза може да се 

представи и в .pdf формат, но това не отменя задължението му да 

я представи в .doc формат, така както се изисква в т. 23.15. от 

насоките за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001. 

 

 

Подвъпрос Б) – В края на раздел 23 от насоките за кандидатстване 

по процедура BG16M10P002-2.001 е указано как следва да стане 

подписването на документите:  

- всеки приложен файл се подписва с отделен електронен 

подпис  или  

- чрез един общ архивиран файл на всички приложени 

документи по съответната точка от списъка с 
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В) Съгласно изискванията на нормативната уредба, всяка част на 

изготвения инвестиционен проект се подписва и подпечатва от 

съответния специалист проектант, изготвил съответната част. 

Въпросът е възможно ли е съответната част от идейния проект (както 

текстова, така и чертежи), подписани  и подпечатани от изготвилия я 

конкретен специалист, да се сканира във формат .pdf, а документът 

при въвеждането му в ИСУН2020 да е подписан с електронен подпис 

от общината кандидат, която съответно е одобрила идейния проект?  

приложенията, подписан с отделен електронен подпис от 

кандидата. В този случай, ако за някой от документите в 

общия архивиран файл има отделни изисквания за 

подписване с електронен подпис, посочени в 

настоящите насоки, то преди архивирането този 

документ се подписва с отделен електронен подпис 

 

Подвъпрос В): 

С т. 23.15. от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 е изискано да се представи:  „Изготвен 

инвестиционен проект в идейна фаза – текстова част в .doc, 

чертежи – .dwg/AutoCAD/др. релевантен (.dwf или .pdf). 

Файловете, съдържащи чертежи, следва да бъдат подписани с 

отделен електронен подпис от конкретния специалист, 

изготвил съответния чертеж, а за част конструктивната – и 

от специалиста по техническия контрол.“ 

Представянето на документация по т. 23.15, подписана с 

електронен подпис само от кандидата, не може да се приеме като 

алтернатива, която изпълнява изискването в неговата цялост.  

 
 УТВЪРДИЛ:           /п/       ДАТА: 15.07.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 

 

2. 

Получени въпроси 

по електронна поща 

на 07.07.2016 г. 
yanaki1974@gmail.com 

 

Яна Кирилова 

 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  15.07.2016 г. 

Във връзка с обявената 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 

В т. 26.1. Искане на разяснения по настоящата процедура за 

конкурентен подбор от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 е уточнено, че кандидатите по настоящата 

процедура може да искат разяснения. Допустимите кандидати и 

mailto:yanaki1974@gmail.com
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 събиране на зелени и биоразградими отпадъци 

Задаваме следния въпрос: 

Съгласно Насоките за кандидатстване, при изготвянето на бюджета 

кандидатът следва да има предвид ограничението, че разходите за 

подготовка, организация и управление не следва да надвишават 10% 

от допустимите разходи, посочени в бюджета на проекта.  Насоките 

за кандидатстване не посочват кои видове разходи се включват към 

разходите за подготовка, организация и управление и реферират към 

ПМС 119/20 май 2014 г. Чл. 39. (1) на ПМС 119/20 май 2014 г. 

изброява кои разходи се считат за допустими във връзка с 

подготовката, организацията и управлението на проект, като в тези 

разходи се включват разходи за строителен и авторски надзор, 

инвеститорски контрол, разходи за осигуряване на публичност и др. 

Същевременно § 1. (11) от Допълнителните разпоредби на същото 

постановление дава следната дефиниция на разходите за организация 

и управление „непреки разходи, свързани с възнагражденията на 

персонала по администриране на операцията – ръководител на 

проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или 

технически персонал, както и административните разходи, свързани 

с управлението на операцията (режийни разходи, консумативи и 

материали, наем, разходи за командировки)“. Видно от дефиницията 

е, че разходите за организация и управление  не включват разходи за 

строителен и авторски надзор, инвеститорски контрол и разходи за 

осигуряване на публичност. 

Моля, да посочите дали разходите за строителен и авторски надзор, 

инвеститорски контрол и разходите за осигуряване на публичност се 

включват в разходите за организация и управление и съответно са 

обект на ограничението от 10% от допустимите разходи съгласно 

допустимите партньори по процедурата са уточнени в Раздели 11 

и 12 на насоките, като те са само общини. Зададените въпроси са 

от лице, което не е пояснило, че представлява кандидат или 

партньор по процедурата. Независимо от това, предвид същността 

на зададените въпроси, намираме за подходящо въпросите да 

бъдат разгледани и да се предоставят разяснения по тях, което 

може да е от полза на кандидати или партньори по процедурата 

при подготовката на техните проектни предложения. 

 

По зададените въпроси предоставяме следните разяснения и 

обръщаме внимание на включени изисквания в насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001 и 

приложенията към тях: 

  

Съгласно чл. 39, ал. 2 от ПМС 119/2014 г. за инфраструктурните 

операции разходите, свързани с подготовка, организация и 

управление на операциите, посочени в ал.1 на чл.39, не могат да 

надвишават 10 на сто от общите допустими разходи. Т.е. 

ограничението следва да се прилага спрямо общия размер от 

всички разходи, изброени в точки от 1 до 12 на чл. 39, ал. 1 от 

ПМС 119/2014 г. 

Предвид това, разходите за надзор и инвеститорски контрол (като 

например за строителен надзор, за авторски надзор и разходи за 

инвеститорски контрол), разходите за публичност и 

визуализация (различни от непреките разходи по проекта) и 

разходите за публичност и визуализация (информация и 

комуникация) за проектни предложения по процедура 

BG16M10P002-2.001 трябва да бъдат включени към останалите 

разходи за подготовка, организация и управление, изброени в чл. 

39, ал. 1 от ПМС № 119/2014 г. и които са допустими за 

финансиране разходи по процедурата. Тези разходи, съгласно чл. 
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Насоките за кандидатстване? 

  

39, ал. 2 от ПМС № 119/2014 г. и указанията, включени в насоките 

за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001, не следва 

да надвишават 10 % от допустимите разходи, посочени в бюджета 

на проекта. 

 

 
 УТВЪРДИЛ:           /п/       ДАТА: 15.07.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 

 

 

3. 

Получени въпроси 

по електронна поща 

на 07.07.2016 г. 
euro_pan@abv.bg 

 

Ирена Василева, 

координатор от 

Обединение 

„Монтана - 

Компостиране“ 

изпълнител на 

договор за 

подготовка на 

документи за 

кандидатстване с 

проектно 

предложение 

по процедура 

BG16M10P002-

2.001  на Община 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  15.07.2016 г. 

Искане на разяснение във връзка с 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 

Относно:  Електронно прилагане на документи по т. 23 от Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, а именно: 

23.14. Актуални удостоверения за проектантска правоспособност на 

всички членове на проектантския екип (за идейния проект; за 

работния проект – при наличие на такъв, в случай, че тези 

проекти/планове са изготвени от различни екипи), подписани с 

отделен електронен подпис от притежателя на удостоверението; 

23.15. Изготвен инвестиционен проект в идейна фаза – текстова част 

в .doc, чертежи – .dvg/AutoCAD/др. релевантен (.dvf или .pdf). 

В т. 26.1. Искане на разяснения по настоящата процедура за 

конкурентен подбор от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 е уточнено, че кандидатите по настоящата 

процедура може да искат разяснения. Допустимите кандидати и 

допустимите партньори по процедурата са уточнени в Раздели 11 

и 12 на насоките, като те са само общини. Зададените въпроси са 

от лице, което не е пояснило, че е упълномощено да представлява 

кандидат или партньор по процедурата. Независимо от това, 

предвид същността на зададените въпроси, намираме за 

подходящо въпросите да бъдат разгледани и да се предоставят 

разяснения по тях, което може да е от полза на кандидати или 

партньори по процедурата при подготовката на техните проектни 

предложения. 

 

По зададените въпроси предоставяме следните разяснения и 

обръщаме внимание на включени изисквания в насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001 и 

приложенията към тях: 

mailto:euro_pan@abv.bg
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Монтана 

 

Файловете, съдържащи чертежи, следва да бъдат подписани с 

отделен електронен подпис от конкретния специалист, изготвил 

съответния чертеж, а за част конструктивната – и от специалиста по 

техническия контрол. 

 Съгласно приложеното указание към Насоките за кандидатстване и 

по конкретно към Формуляра за кандидатстване е посочено: 

  „Ако някой от горепосочените документи/материали са достъпни 

публично на интернет страница на ведомство или чрез публичен 

регистър, вместо прилагане на пълните текстове на 

документите/материалите в електронен формат, към съответната 

точка се прилага файл, съдържащ списък, в който се описва точното 

наименование на документа/материала, датата на неговото издаване, 

дата на влизане в сила, номер, кой го е издал/одобрил (ако подлежи 

на такава процедура), електронен адрес, на който е достъпен 

документът/материалът в ПЪЛНИЯ МУ ТЕКСТ/РАЗМЕР и дали е 

обжалван. Файлът със списъка трябва да е във формат .doc или .xls.“ 

   Въпрос: Това означава ли, че УО на ОПОС ще приеме, ако тези 

проектанти, за които се изисква актуално удостоверение за 

проектантска правоспособност вместо да ги подписват с електронен 

подпис, то може да се приложи списък на проектантите с  точното 

наименование на документа/материала, датата на неговото издаване, 

дата на влизане в сила, номер, кой го е издал/одобрил (ако подлежи 

на такава процедура), електронен адрес, на който е достъпен 

документът/материалът в ПЪЛНИЯ МУ ТЕКСТ/РАЗМЕР и дали е 

обжалван. Файлът със списъка трябва да е във формат .doc или .xls.  

Изготвеният инвестиционен проект заедно с актуалните 

удостоверения за проектантска правоспособност на всички членове 

на проектантския екип ще бъдат публично достъпни и качени в 

  

Обръщаме внимание, че цитираните т. 23.14 и т. 23.15 от Раздел 

23. Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 по същество включват две изисквания - за 

представяне на определена документация и за подписването 

на съответната документация с електронни подписи от 

определени лица. Представянето само на документацията или на 

файл с указания къде публично се намират/достъпни са документи 

не може да се приеме за алтернатива, която изпълнява и двете 

изисквания. За да бъде прието, че представената документация по 

т. 23.14 и по 23.15 отговаря на условията, следва да бъдат 

изпълнени едновременно двете изисквания - за документацията и 

за подписването й от съответните посочени в точките лица. 
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съответния изискуем формат на интернет-страницата на Община 

Монтана. 

  
 

 

 УТВЪРДИЛ:           /п/       ДАТА: 15.07.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 
 

4. 

Получени въпроси 

по електронна поща 

на 07.07.2016 г. 
naidenov.r@abv.bg 
haralampieva.p@berkovitsa.com 

 

Радослав 

Найденов, зам. 

кмет на Община 

Берковица 

 

 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  15.07.2016 г. 

В Насоките за кандидатстване 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 т.21.1 Критерии за 

административно съответствие и допустимост е посочено, че единият 

от критериите за административно съответствие на подаденото от 

Кандидата проектно предложение е: “Представен е идеен проект“ 

(т.12). 

В същото време съгласно чл. 2, ал.2 от Наредба 4/21.05.2001г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

„Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в 

следните фази на проектиране:... (2) Еднофазно във фаза технически 

проект или работен проект се изработват инвестиционните проекти 

за обекти, които не са сложни във функционално, технологично 

и/или инсталационно отношение“. 

Моля да ни отговорите дали ще се счита за отговарящ на критериите 

По зададените от Вас въпроси предоставяме следните разяснения 

и обръщаме внимание на включени изисквания и условия в 

насоките за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001 и 

приложенията към тях: 

 

В Раздел 13. Дейности, допустими за финансиране от насоките за 

кандидатстване по процедура  BG16M10P002-2.001 е включено 

изискването, че за всяко проектно предложение трябва да бъде 

изготвен идеен проект съгласно глава пета на Наредба № 4 от 21 

май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. Контролът по изпълнението на това изискване ще бъде 

извършван на етапа на оценката на административното 

съответствие и допустимост на подадените проектни предложения 

по процедурата чрез критерий „Представен е идеен проект“.  

 

Съгласно методологията за оценяването, оценителната комисия 

проверява дали проектното предложение отговаря на всички 

критерии, описани в насоките за кандидатстване, като ги оценява 

с „ДА“, „НЕ“ или „Неприложимо“. За цитирания критерии 

единствените възможности за оценка са с „ДА“ или „НЕ“.  

mailto:naidenov.r@abv.bg
mailto:haralampieva.p@berkovitsa.com
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за административно съответствие проект, който е предаден директно 

във фаза Работен проект, без да е изготвян Идеен проект, в случай, че 

Прединвестиционните проучвания (ПИП) съдържат минимум два 

алтернативни варианта на инвестиционни решения и съответно 

обоснован избор на окончателен вариант?   

 

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, чл. 139, 

ал. 1 и ал. 2) инвестиционните проекти могат да се изработват в 

следните фази: идеен проект, технически проект, работен проект 

(работни чертежи и детайли). Възложителят, в зависимост от 

спецификата на обекта, задължително възлага за изработване тези 

части на инвестиционния проект, въз основа на които може да се 

направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 

3 от ЗУТ и да се изпълни строежът. 

 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, по-специално с разпоредбата на чл. 2, 

ал. 2,  допуска за обекти, които не са сложни във функционално, 

технологично и/или инсталационно отношение, инвестиционните 

проекти да се изработват еднофазно във фаза технически проект 

или работен проект. Възложителят определя и възлага фазите на 

проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в 

зависимост от вида и спецификата на обекта (чл. 4 от Наредба № 4 

от 21 май 2001 г.).  

При възложено еднофазно проектиране се изисква изработването 

на техническия или работния проект да е в съответствие с 

предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, 

когато издаването й е задължително, и заданието (договора) за 

проектиране ( чл. 19, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 от Наредба № 4 от 21 май 

2001 г.). 

Предвид разпоредбите на приложимата нормативна уредба, като 

отчитаме спецификата на видовете инсталации за компостиране, 

допустими за финансиране по процедура BG16M10P002-2.001, 

уточняваме следните случаи, при които на етапа на оценката на 

проектните предложения може да се приеме, че е изпълнен 

критерий „Представен е идеен проект“:  



 

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. 
 

11 | 11 

 
 

  

1. Представен е идеен проект, изготвен съгласно глава пета на 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. Проектът трябва да бъде 

представен съгласно т. 23.15. и съобразен с останалите 

изискванията от насоките за кандидатстване, които се отнасят 

за идейния проект   или 

2. Представен е технически или работен проект, изготвен 

съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Проектът трябва да бъде представен съгласно т. 23.16. и 

съобразен с останалите изискванията от насоките за 

кандидатстване. Допълнително трябва да бъде представено 

задание за проектиране или договор за проектиране, от които 

да е видно, че обектът е възложен еднофазно и че 

проектирането е в съответствие с действащ ПУП или виза за 

проектиране (ако се изисква задължително издаването й).  

 

 
 УТВЪРДИЛ:           /п/       ДАТА: 15.07.2016 г.  

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 


