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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  17.02.2016 г. 

Във връзка с програмата: BG16M1OP002-2.001 - 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, бих искала да задам следния 

въпрос: 

 

На стр. 20 от Насоките са посочени допустимите разходи за 

материални активи, но изрично не са включени контейнерите 

(кофите) за разделно събраните на отпадъци. Става въпрос за 

контейнерите, в които хората да си изхвърлят зелените и 

биоразградими отпадъци. Въпросът е допустим разход ли е 

закупуването на контейнерите и при изготвянето на бюджета към коя 

точка и раздел да бъде отнесен този разход? 

В раздел 13 от насоките за кандидатстване по процедура 

BG16M10P002-2.001 са описани допустимите дейности по 

процедурата, в които са включени и дейностите по доставка на 

необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими 

за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации, 

включително и за разделно събиране на зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци. 

На стр. 11 от насоките за кандидатстване са дадени указания въз 

основа на какви документи следва да се определи капацитетът на 

инсталацията за компостиране, включително и на броят, видовете 

и капацитета на необходимите съдове и техника. 

Дейността по доставка на съдове за разделно събиране на зелени 

и/или биоразградими битови отпадъци, които са част от системата 

за разделно събиране на такива отпадъци, се включва в 

допустимата по процедура BG16M10P002-2.001 дейност по 

доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, 

необходими за експлоатация на изградените съоръжения и 

инсталации, включително и за разделно събиране на зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци.  

Допустими за финансиране по процедура BG16M10P002-2.001 са 

само разходи за закупуване/доставка/монтаж на съдове за 

разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови 

отпадъци, които са пряко свързани с изпълнението на проекта и 

които са предназначени за многократно използване. Изборът на 

брой, вид и капацитет на съдовете трябва да съобразява условията 

в насоките за кандидатстване, както и да отговаря на изискванията 

на специализираната нормативна уредба, в т.ч. на: 

- определението по т. 13 от § 1 на Допълнителните 
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разпоредби на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъци  („съдове за събиране на биоотпадъците“ са 

контейнери за многократно използване, кофи, 

биоразградими торби за еднократна употреба, 

съответстващи на стандарт БДС EN-13 432, или други 

подходящи съдове“); 

- изискванията на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъци („Съдовете за многократно 

използване трябва: 1. да са кафяви на цвят; 2. да са 

влагоустойчиви; 3. да са достатъчно здрави и устойчиви 

на скъсване и напукване при нормални условия на ползване; 

4. да се затварят плътно, и 5. да се почистват лесно.“). 

При изготвянето на бюджета тези разходи следва да се отнесат 

към допустимите разходи по раздел ІІ. РАЗХОДИ ЗА 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, по-специално към подточки 19 или 20 

(в зависимост от режима на държавни помощи). 
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