МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

Справка за получените предложения и възражения
на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ и степента им на
отразяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
№

Данни на подателя
Име/Наименование

1.

Община
Раковски,
заместник-кмет
Йовко Романов

Дата на
получаване

22.08.2017 г.

Коментар/Предложение/Възражение

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

Във връзка с получено писмо от г-жа Цонка
Дрянкова, Ръководител на управляващия орган на
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с
Ваш Изх. № 08-00-745 от 14.08.2017 г., относно
откриване на производство по издаване на
индивидуален административен акт - насоки за
кандидатстване по процедура "Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
Община Раковски представя своите предложения и
възражения, както следва:
1. В Раздел "Максимален размер на БФП за проект"
са посочени максимални стойности на допустими
разходи в лева. В посочените в таблици № 1
максимални стойности на допустими разходи не се
включват
експертни
анализи,
аналитични
документи, обосновки, проучвания, информации,
които са общи за проектното предложение. В
случай, че една община кандидатства с едно
проектно предложение за изграждане на една
инсталация не става ясно кои разходи за
проучвания се третират като "общи за проектното
предложение" и следва ли в тази категория да се

Приема се по принцип. Съобразено с предложения и от други
кандидати, таблица № 1 е променена, вкл. и указанията за
формиране на стойностите на допустимите разходи по
процедурата. При изготвянето на бюджета за отделно
проектно предложение следва да се ползват и указанията в
Приложение № 1 „Образец на бюджет“ към насоките за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“.
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причислят и разходите за предиинвестиционно
проучване. В тази връзка предлагаме към текста на
страница 8 от проекта на Насоки за кандидатстване
да се добави следната информация от Приложение
№ 1 към Насоките, а именно:
" - експертни анализи, аналитични документи,
обосновки, проучвания, информации, които са
общи за проектното предложение. Включват се и
разходи, свързани с обосновки, проучвания (в т.ч.
прединвестицинни
проучвания),
информации,
изследвания и др. документи, необходими за
изготвяне на проектното предложение и проекта,
които са необходими за отделна компостираща
инсталация".
2. Съгласно представения проект на Насоки за
кандидатстване "в съответствие с разпоредбите на
ПМС № 189/2016 г., със свое решение от м. юни
2017 г. СКУСЕС съгласува предложението на
Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. БФП за
изпълнение на дейности от бенефициенти от
централната и териториална администрация, които
не се възлагат изцяло на външен за бенефициента
изпълнител, както и за дейностите по организация и
управление, да бъде предоставена чрез формата по

Приема се по принцип. Текстът е редактиран по следния
начин:
„При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ под
формата на чл. 55, ал. 1, т. 1 на ЗУСЕСИФ, дейностите по
управление и/или изпълнение се възлагат, както следва:
1. с длъжностната характеристика на служителя, нает от
бенефициента по трудово или служебно правоотношение;
2. дейности, изпълнявани извън установеното работно време
и длъжностната характеристика на служителя, се
възлагат при следните условия:
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чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, за процедури за
избор на проекти, които предстои да бъдат обявени
от ОПОС 2014-2020 г. до 29.09.2017 г.
При предоставянето на безвъзмездна финансова
помощ под формата на чл. 55, ал. 1, т. 1 на
ЗУСЕСИФ, дейностите по управление и/или
изпълнение се възлагат, както следва:
1. с длъжностната характеристика на служителя,
нает от бенефициента по трудово или служебно
правоотношение;
2. дейности, изпълнявани извън установеното
работно време и длъжностната характеристика на
служителя, се възлагат при следните условия:
- със заповед на органа на назначаване на
служителя по служебно правоотношение, с негово
съгласие и срещу възнаграждение са възложени
допълнителни
задължения
във
връзка
с
управлението и/или изпълнението на проекта, или
- със служителя по трудово правоотношение е
сключен трудов договор по реда на чл. 110 от
Кодекса на труда във връзка с управлението и/или
изпълнението на проекта.
Когато дейности по изпълнение и/или управление
са възложени на външни за бенефициента лица, с
тях се сключва договор съгласно правилата на чл.
49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ."

- със заповед на органа по назначаване, съответно на
работодателя, на служителя по служебно правоотношение,
съответно трудово правоотношение, в държавната
администрация, с негово съгласие и срещу възнаграждение
са възложени допълнителни задължения във връзка с
управлението и/или изпълнението на проект, или
- със служителя по трудово правоотношение е сключен
трудов договор по реда на чл. 110 от Кодекса на труда във
връзка с управлението и/или изпълнението на проекта.
3. извън случаите по т. 1 и 2 за дейности по проекта с
лицето е сключен договор съгласно правилата по чл. 49, ал. 2
ЗУСЕСИФ.
В случаите, когато съответната община определя външни
експерти, тя прилага ЗОП и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му“.
По този начин текстът съответства на разпоредбата на чл. 10,
ал. 2 от ПМС № 189/2016г.
Подкрепяме твърдението, че няма пречка дейността по
организация и управление на проекта да се осъществява
едновременно от служители на общината, бенефициент по
процедурата, и външен изпълнител/изпълнители, избран/и по
реда на ЗОП.
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Мария
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получаване
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Така представената
фомулировка
изключва
възможността дейността по организация и
управление на проекта да се осъществява
едновременно от служители на общината,
бенефициент
по
процедурата,
и
външен
изпълнител, избран по реда на ЗОП. В тази връзка
отправяме следното предложение за допълнение
към насоките за кандидатстване:
"В случаите, в които изпълнението на дейностите
по организация и управление не се възлагат изцяло
на външен за бенефициента изпълнител, следва да
се обърне внимание, че предвидената в чл. 49, ал. 3
дерогация на ЗОП касае само служителите на
бенефициента наети по трудово или служебно
правоотношение.
В
случаите,
когато
бенефициентът ангажира и външни експерти, освен
лица,
наети
по
трудово
или
служебно
правоотношение, следва да се приложи ЗОП или
глава четвърта на ЗУСЕСИФ, в зависимост от
качеството му на възложител по ЗОП или по чл. 49,
ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ и предвидените в тези
Нормативни актове процедури като се прилагат
съобразно стойностните прагове, в които попада
съответната поръчка.".
Във връзка с горецитираното писмо относно
утвърждаване на Насоки за кандидатстване по
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Процедура "Проектиране
и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани
зелени и/или биоразградими отпадъци", по
Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020, Община
Ямбол изразява своите опасения по отношение на:
Индикатори:
Базовата стойност на индикатора за резултат
„общо количество депонирани биоразградими
битови отпадъци …“ няма как да бъде посочена,
тъй като за 2012 г. такава информация с разбивка на
различните потоци отпадъци не се поддържа.

По отношение на опасението Ви за попълване на базовата
стойност към 2012 г. на индикатора „Общо количество на
депонираните биоразградими битови отпадъци от
обслужваните от инсталациите за компостиране населени
места“, следва да се има предвид, че и към 2012 г. са били
налични нормативни изисквания за извършване на анализ на
състоянието и прогноза за вида, произхода, свойствата и
количествата на отпадъците, образувани и подлежащи на
третиране като част от общинските програми за управление
на дейностите по отпадъците. Количеството на депонираните
биоразградими битови отпадъци следва да бъде съобразено и
обосновано с такива анализи с актуални данни към 2012 г.,
като се посочва източникът на данните и обосновката на
начина на определяне на базовата стойност на индикатора.
В случай че не са налични такива анализи и данни, базовата
стойност на индикатора за 2012 г. за количеството
депонирани биоразградими битови отпадъци от съответните
населени места следва да се определи като 50 % от общото
количество депонирани битови отпадъци от тези населени
места.
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Собственост:
В проекта на насоките за подаване на проектни
предложения е записано:
„Вещните права, потребни за изграждане на
необходимата съпътстваща инфраструктура за
предвидената
за
изграждане
компостираща
инсталация следва да са собственост на общината, в
чиито административни граници се намират“;
„Имотът/имотите, върху които се предвижда
строителството на компостиращата инсталация,
трябва да е/са в административните граници на
кандидатстващата община и да е нейна
собственост“.
Това изискване е неприложимо за Община Ямбол,
която е град община, от всякъде е заобиколена от
територията на община „Тунджа“, и практически не
разполага със земя, която отговаря на нормативните
изисквания за разполагане на такъв вид
съоръжения. Същото важи и за съпътстващата
инсталацията инфраструктура. („Вещните права,
потребни за изграждане на необходимата
съпътстваща инфраструктура за предвидената за
изграждане компостираща инсталация следва да са
собственост на кандидатстващата община и да се
намират в нейните административни граници“).

Приемаме по принцип изложените опасения, които
намираме, че са по-скоро частен случай. Цитираните от Вас
текстове съобразяват общите принципни положения и
изисквания, приложени и към други обявени процедури. До
момента не сме получавали коментари или опасения от други
общини за затруднения или невъзможност от изпълнение на
така заложените изисквания. Като отчитаме Вашите опасения
и предвид идентифицирането на общините от Вашия регион
като потенциални бенефициенти по предстоящата за
обявяване процедура, при тази процедура можем да допуснем
изключение само по отношение на местоположението на
имотите за изграждане на инсталацията, като текстът по т. 10
от раздел 12. от проекта на насоки за кандидатстване е
допълнен по следния начин (допълнените текстове са
маркирани):
„10. За случаите на кандидатстване на една община по
таблица № 2 от съответно РСУО с проектно предложение
за една инсталация за компостиране, общината трябва да е
собственик на всички имоти (застроени или незастроени),
върху които ще се изгражда компостиращата инсталация,
или да има учредени ограничени вещни права.
Имотът/имотите, върху които се предвижда строителството
на компостиращата
инсталация, трябва да е/са в
административните граници на кандидатстващата община и
да е нейна собственост. Допустимо е също кандидатстващата
община да разполага с ограничено вещно право на строеж
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№

3.

Данни на подателя
Име/Наименование

Община
Монтана, кмет
Златко Живков

Дата на
получаване

22.08.2017

Коментар/Предложение/Възражение

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

върху този имот/тези имоти. Учредяването на ограничено
вещно право на строеж по процедурата се допуска само за
имоти – държавна или общинска собственост.
По изключение, при доказана липса за подходящи имоти за
изграждане
на
инсталация
за
компостиране
в
административните граници на общината, може да се
допусне имотът/имотите да са извън административните
граници на кандидатстващата община, като в този случай
кандидатстващата община трябва да е собственик на
имотите или да разполага с ограничени вещни права за тези
имоти, съобразено с изискванията на настоящата
процедура.
Вещните права върху имотите, потребни за изграждане на
необходимата съпътстваща
инфраструктура, която се
финансира по процедурата, следва да принадлежат на
общината, в чиито административни граници се намират
същите, за случаите, при които съответната съпътстваща
инфраструктура удовлетворява изискванията в раздел 13 от
насоките
за
кандидатстване,
част
„условия
за
кандидатстване“ ...“.
Препоръчваме Ви да обмислите възможността за
кандидатстване по настоящата процедура в партньорство със
съответната община, тъй като това би улеснило изпълнението
на проекта.
В отговор на писмо Изх.№ 08-00-745/14.08.2017 г. Преди да вземем отношение по представените от община
относно откриване на производства по издаване на Монтана предложения и възражения, бихме искали да
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Данни на подателя
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Дата на
получаване

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Коментар/Предложение/Възражение

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

индивидуален административен акт „Насоки за
кандидатстване по процедура „Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации за за
разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
ОПОС
2014-2020г.,
изразяваме
следното
становище:
Първо,
предлагаме
и
настояваме,
при
разглеждането на настоящето становище да бъдат
взети предвид всички договореноси, които бяха
направени на срещата в МОСВ между кмета на
община Монтана и министъра на околната среда и
водите във връзка с молбата на МОСВ и на УО на
ОПОС, община Монтана да оттегли жалбата си
срещу решението на УО на ОПОС 2014-2020 г. за
прекратяване на 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 резултат на
договореностите Община Монтана оттегли веднага
жалбата си, като очакваме МОСВ - УО на ОПОС
2014-2020 г. също да изпълни поетите на срещата
ангажименти.

уточним, че УО на ОПОС няма правото да обявява нова
процедура за избор на проекти, преди да има влязъл в сила
акт за прекратяване на предходна процедура със същия
предмет, обхват и кандидати. Решението дали жалбата на
община Монтана да бъде оттеглена или не е изцяло в
правомощията и съобразно преценката на общината, като
обръщаме внимание и на обстоятелството, че при текущо
съдебно производство по процедура BG16M10P002-2.001
община Монтана нямаше да може да бъде допустим кандидат
по настоящата процедура.
Във връзка с Вашето възражение Ви уверяваме, че при
подготовката от УО на ОПОС проект на насоки за
кандидатстване и приложенията към тях по настоящата
процедура бяха съобразени напълно възможните изисквания
и условия от документацията от процедура BG16M10P0022.001, както и бяха отчетени резултатите от всички проведени
консултации с общините от регионите, идентифицирани като
потенциални бенефициенти по процедурата.
Обръщаме внимание и на факта, че при процедура
BG16M10P002-2.001 беше допуснато едно проектно
предложение да включва само една инсталация за
компостиране. В предоставения Ви проект на насоки за
кандидатстване не беше предвидено такова ограничение.
Допусна се възможност общините от съответния регион,
идентифицирани като потенциални бенефициенти, като се
съобразяват с регионалния подход при управление на
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Второ, изразяваме следните конкретни възражения
и предложения по Насоките за кандидатстване и
приложенията към тях:
1.
Възразяваме срещу посочените в Таблица №
1 от Насоките максимални стойности на
допустимите разходи за 1 бр. инсталация за
компостиране на разделно събрани зелени и/или
биоразградими битови отпадъци по групи
капацитети. МОСВ и УО на ОПОС поеха
ангажимент да не променят максималните
стойности на допустимите разходи за 1 бр.
инсталация за компостиране на разделно събрани
зелени и/или биоразградими битови отпадъци по
групи капацитети по прекратената 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, като се
съгласихме компромисно единствено с изискването
ДДС да бъде недопустим разход по новата
процедура.
В
съответствие
с
описаните
договорености предлагаме максимални стойности
на допустимите разходи за 1 бр. инсталация за
компостиране на разделно събрани зелени и/или

битовите отпадъци и общите за региона ангажименти за
постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците, сами да преценят и решат дали всички
общини в региона или отделни общини от него да подадат
едно или повече проектни предложения като във всяко
проектно предложение да е включена една или няколко
инсталации за компостиране. Предвид това, не беше
подходящо в таблица № 1 от проекта на насоки да бъдат
включени максималните размери на БФП (по аналогия с
процедура BG16M10P002-2.001), а са посочени максимални
стойности на допустими разходи - част от възможните
максимални стойности на БФП по тази процедура, като за
останалата част са посочени указания как се определят.
Като отчитаме, че в хода на съгласуването на проекта на
насоките за кандидатстване и приложенията към тях с
идентифицираните
бенефициенти
по
процедура
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в
две от получените общо 7 предложения и възражения по
проекта на изпратените насоките за кандидатстване
настоятелно се изисква максималните стойности на
допустимите разходи за 1 бр. инсталация за компостиране да
бъдат определени в таблица като максимални стойности на
БФП, както и подходът на изготвяне на документацията по
процедурата да е насочен към още по-голяма степен на
уеднаквяване спрямо условията и изискванията по процедура
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биоразградими битови отпадъци
капацитети да бъдат както следва:

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

по

групи BG16M10P002-2.001, УО на ОПОС 2014-2020 г. намира за
целесъобразно да приеме по принцип предложението, като
преработи документацията, при отчитане и на особеностите
Капацитет
на Максимален размер на във вида на двете процедури, както и настъпили промени в
нормативната уредба и добри практики до момента.
инсталация т/год.
БФП, лв.
ДДС по настоящата процедура не е допустим разход.
Съобразено с това, таблица № 1 от проекта на насоки за
между 10 001 и 20 000 6 166 666,67
кандидатстване по настоящата процедура е променена
вкл.
идентично на таблица № 1 от процедура BG16M10P002между 6 001 и 10 000 4 500 000,00
2.001,т.е. определят се максимални стойности на БФП за 1 бр.
вкл.
инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими
между 4 001 и 6 000 3 250 000,00
битови отпадъци по групи спрямо капацитетите на тези
вкл.
инсталации. Разликата в стойностите е единствено по
между 2 000 и 4 000 2 833 333,33
отношение на ДДС, като по настоящата процедура
вкл.
максималните стойности на БФП са намалени спрямо
Посочените в таблицата стойности са получени на стойностите по таблица № 1 по процедура BG16M10P002базата на максималните стойности на допустимите 2.001, като ДДС не е включено.
разходи за 1 бр. инсталация за компостиране на Преработената таблица № 1 и поясненията към нея от
разделно събрани зелени и/или биоразградими проекта на насоки за кандидатстване по настоящата
битови отпадъци по групи капацитети по процедура са, както следва:
прекратената
процедура
BG16M10P002-2.001, „Максималният размери на БФП, който може да бъде
предоставен по процедурата за подадени проектни
намалени със стойността на ДДС.
предложения, е посочен в таблица № 1 от насоките за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“.
Всеки един от посочения в таблица № 1 максимален размер
на БФП се отнася само за инсталации с капацитети, които
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попадат в обхвата на изрично посочените капацитети.
Максималните размери на БФП са определени при
съобразяване на възможна комбинация от максимален за
групата капацитет, вид с най-много компоненти и найголяма сложност на инсталация за компостиране и
включват всички допустими разходи за допустими дейности,
посочени в насоките за кандидатстване, част „условия за
кандидатстване“, разходите за закупуване на земя, за
подготовка, организация и управление, и за публичност и
комуникация. ДДС е недопустим разход по настоящата
процедура и не е включен в стойностите по таблица № 1.
Таблица № 1

„

Капацитет на
компостираща
инсталация
т/год.

Максимален
размер
на БФП, лв.

между 10 001 и 20 000 вкл.

до 6 166 666,67

между 6 001 и 10 000 вкл.

до 4 500 000

между 4 001 и 6 000 вкл.

до 3 250 000

между 2 00 и 4 000 вкл.

до 2 833 333,33
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Приемането на предложението води до промяна в подхода
при подготовката на процедурата, което налага поставяне
на изискването едно проектно предложение да включва
само 1 бр. инсталация за компостиране, отговаряща на
изискванията на насоките за кандидатстване. Съобразено
с това, проектът на насоки за кандидатстване и
приложенията към тях са преработени в съответните
части.
2.
Предлагаме навсякъде в Насоките за
кандидатстване където е използван текста относно
доказателствени
документи
за
осигурено
финансиране на разходите, представляващи
собствено участие на общините, да се замени с
текста „документи за осигуряване на разходите,
представляващи собствено участие на общините,
към момента, когато съгласно АДБФП общините
следва да осигурят този финансов принос“.
Предложението аргументираме с обстоятелството,
че не е необходимо и възможно към момента на
кандидатстване общините физически да разполагат
с
необходимите
финансови
средства
представляващи собствено участие на общините
при финансиране на проектното предложение.
Например, ако община - бенефициент реши да
покрива тези разходи с приходи от такса битови

Предложената формулировка не се приема, но бихме желали
да направим следното уточнение:
Възможността на общината да осигури финансиране на
допустимите разходи по проекта, преди средствата да бъдат
възстановени
от
ОПОС
2014-2020
г.,
разходите
представляващи собствен принос и допустимите разходи,
които няма да бъдат възстановени по ОПОС 2014-2020, както
и недопустимите разходи по проекта са от съществено
значение за успешното изпълнение и приключване на
проекта.
Необходимостта
от
представянето
на
доказателствени документи за осигуряване на финансирането
на тези разходи на етап кандидатстване не изисква
„общините физически да разполагат с необходимите
финансови средства“ към момента на кандидатстване,
Кандидатите следва да осигурят документи, от които ще
става ясно, че при одобрение на проектното предложение ще
имат достъп до финансови ресурси, които да подсигурят
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отпадъци, то няма как общината да е събрала
авансово тези средства и да са физически налични
още преди дори да е одобрено проектното
предложение. Следва да се има предвид, че по
време на изпълнение на проектното предложение
общините е възможно да натрупат допълнително
средства от отчисления по чл.64 от ЗУО, които
също могат да се използват за целта.
По аналогичен начин и поради същите мотиви
текстът от Насоките за кандидатстване:
„ 8. Всеки кандидат трябва да удостовери следното:
разполага с налични финансови ресурси за
покриване на първоначалните допустими разходи
по проекта, преди средствата да бъдат възстановени
от ОПОС 2014-2020 г.;
разполага с финансови ресурси от други източници
за покриване на допустими разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС 20142020 г., вкл. собствения принос;
разполага с финансови ресурси от други източници
за покриване на недопустимите разходи,
необходими за изпълнението на проекта да се
замени със следния текст:
„8. Всеки кандидат трябва да удостовери следното:
че ще осигури финансови ресурси за покриване на
първоначалните допустими разходи по проекта,

изпълнението на проекта. Изброените в насоките за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ примерни
документи, които доказват обстоятелството за налични
финансови ресурси, предоставят достатъчно широки
възможности за кандидатите да изпълнят критерия и без да
имат сумите в наличност..
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преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС
2014-2020 г.;
че ще осигури финансови ресурси от други
източници за покриване на допустими разходи по
проекта, които няма да бъдат финансирани от
ОПОС 2014- 2020 г.у вкл. собствения принос;
че ще осигури Финансови ресурси от други
източници за покриване на недопустимите разходи,
необходими за изпълнението на проекта“.
3.
Внимателно се запознахме с Приложение №
12 „Масов баланс“ от условията за кандидатстване.
Считаме, че в този формат отделни редове от
таблиците не се разбират еднозначно поради липса
на разяснения, както и поради факта, че таблицата
във формат EKCEЛ не съдържа формули, поради
което общините ще приложат различен подход при
попълването на данните за масовия баланс, което от
своя страна пък ще доведе до необходимост от
корекции и като цяло значително забавяне на
сключването на АДБФП по процедурата. В тази
връзка, към настоящото становище прилагаме файл
във формат на EKCEJI с разяснения за попълването
му и със съответните формули.

Предложението се приема частично.
Намираме, че същността на предложенията за промяна в
образеца на масов баланс с нищо не подобряват попълването
и/или ползването на данните от таблицата. Също така
намираме, че предложението да се върне реда с отпадъци
„композитни“ не отговаря на методиката за определяне на
морфологичния състав на битовите отпадъци, което беше и
причината да отпадне спрямо варианта на образеца на
морфологичен анализ от последно обявени процедури по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
Намираме за подходящо предложението за подготовка на поподробни указания за попълване на таблицата с масов баланс.
От страна на УО на ОПОС ще бъдат подготвени такива,
които ще бъдат или приложени към проекта на насоки, или
допълнително ще бъдат публикувани на интернет страницата
на ОПОС 2014-2020 г.
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4.
Извадка от проекта на Насоките за
кандидатстване:
Подробният масов баланс следва да бъде изготвен
като отделен файл при съобразяване на образеца,
приложен към насоките за кандидатстване, част
„условия за кандидатстване“. В подробния масов
баланс следва да се представят данни за всяка
година, считано от 2017 г. до 2020 г. включително,
като представените данни трябва да съответстват и
да се базират на изготвените морфологични
анализи, в резултат на което дяловото
разпределение на отделните видове отпадъци
спрямо общото им количество (спрямо 100%) не
следва да се променя през годините. За целите на
извършване на АРП трябва да се представят и
прогнозни данни за период 25-30 години с начална
година 2017 г.
Тук изрично следва да се отбележи, че извън това
изискване остават, зелените отпадъци от паркове и
градини, тъй като същите като количество не
зависят от нормата на натрупване и населението, а
от площите , които се обработват.

Предложението се приема. В Приложение № 12 към насоките
за кандидатстване, част „условия за кандидатстване, т. 32 от
таблицата е допълнена, като става „Разделно събрани
биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове
и градини“. В указанията за попълване на масовия баланс ще
бъде отбелязано, че количеството на зелените отпадъци
зависи от площите от които се образуват те.

5.
На стр.13 от проекта на Насоките за Предложението се приема като вторият цитиран от Вас текст
кандидатстване и записан следния текст:
от стр. 57 от предоставения Ви проект на насоки за
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„Общините следва да имат предвид, че по
процедурата няма да се финансират проекти, в
рамките на които е предвидено експлоатацията на
една или всички инсталации за компостиране да се
извърши от общинско предприятие по смисъла на
Закона за общинската собственост, ако в тази/тези
инсталации се третират битови отпадъци на повече
от една община. Няма да се финансират и проекти,
при които самостоятелно изграждането и
експлоатацията на инсталация се извършват от
общинско предприятие.“
По-долу, в проекта на Насоките е записан следния
текст: „Към момента на въвеждане на обектите в
експлоатация и преди края на „физическото
изпълнение на дейностите по проекта“ кандидатите
трябва да са възложили по приложимия ред
експлоатацията на обектите според избрана от
общината/общините
форма
за
последваща
експлоатация на финансираните по процедурата
инсталации - чрез общинско дружество (само ако в
инсталацията е собственост на една община и в нея
се третират само отпадъците от тази община) или
чрез общинско предприятие, или чрез търговско
дружество с общинско участие в капитала или
оператор, избран по реда на ЗОП.„
Между двата текста има противоречие, във връзка с

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“,
придобива следната редакция:
„Към момента на въвеждане на обектите в експлоатация и
преди края на „физическото изпълнение на дейностите по
проекта“ кандидатите трябва да са възложили по
приложимия ред експлоатацията на обектите според
избрана от общината/общините форма за последваща
експлоатация
на
финансираните
по
процедурата
инсталации.“
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което предлагаме двата текста да се синхронизират.
6.
С оглед съобразяване от общините
кандидати на проектните си предложения с
изискванията
на
ОПОС,
предлагаме
с
утвърждаването и публикуването на Насоките за
кандидатстване по процедурата на общините потенциални кандидати да се предостави детайлен
оценителен лист, който експертните работни групи
за оценка на проектните предложения ще използват
при оценката. Така на най-ранен етап ще се
предотврати различно тълкуване от оценителите и
от бенефициентите на критериите за оценка, което
пък от своя страна ще спести време за поправка на
проектните предложения и ще скъси срока за
сключване на АДБФП.

Както е посочено в Приложение № 9 към насоките за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ (Правила
за оценяване на проектните предложения), оценителният
лист има изцяло помощна функция – той подпомага
членовете на експертната работна група в процеса на оценка.
Образецът на детайлен оценителен лист се изготвя при
спазване на изискванията, посочени в насоките за
кандидатстване и на критериите за оценка, одобрени от
Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. В този
смисъл, детайлният оценителен лист няма за предназначение
да допълва или променя вече одобрените методология и
критерии за избор на проекти.
Съгласно Процедурен наръчник за ОПОС 2014-2020 г.
детайлен оценителен лист се прилага към заповедта за
определяне състава на експертната работна група за оценка
на подадените проектни предложения. Управляващият орган
на ОПОС 2014-2020 г. ще публикува на възможно най-ранен
етап проекта на детайлен оценителен лист с цел улесняване
на кандидатите при подготовка на проектните си
предложения. Обръщаме внимание, че окончателен вариант
на детайлен оценителен лист може да бъде изготвен едва след
изтичане на срока за публикуване в системата ИСУН 2020,
модул „Въпроси и отговори“ и на интернет страницата на
ОПОС, на отговорите на исканите от кандидатите разяснения
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по насоките за кандидатстване съгласно т. 27.1 от насоките за
кандидатстване. (10-дневен срок от получаване на искането,
но не по-късно от две седмици преди крайния срок за
подаване на проектните предложения).
7.
В проекта на Насоките за кандидатстване се
изисква към проектното предложение да се
приложи:
„Крайни административни актове (решение по
ОВОС или решение за преценяване необходимостта
от ОВОС/ОС, с които е потвърдено прилагането на
най-добри налични техники (при необходимост от
издаване на комплексно разрешително), за
инвестиционни предложения за проектното
предложение (ако е приложимо), и становище от
съответния компетентен орган, ако е приложимо. В
случай че са публично достъпни, се представя
информация с посочени електронни адреси „
Във връзка с подготовката на проектно
предложение на община Монтана по прекратената
процедура за компостиращи инсталации, община
Монтана получи становище от компетентния орган
- РИОСВ, че проектното предложение не подлежи
на процедура за преценка за ОВОС и на процедура
за ОВОС. Подобни становища са получили и
редица други общини по прекратената процедура. В

Не можем да приемем Вашето предложение, тъй като то не е
съобразено с писмени указания на министъра на околната
среда и водите с изх. № 05-08-352/16.01.2015 г. за определяне
на приложимата процедура по реда на глава шеста, раздел
трети от ЗООС на инвестиционни предложения за изграждане
на площадки за третиране на отпадъците (достъпни на
интернет страницата на МОСВ – Превантивна дейност,
ОВОС, Указания). В указанията си министърът на околната
среда и водите се позовава на Решение № С-486/04 от
23.11.2006 г. на Съда на ЕС, съгласно което Съдът конкретно
за нуждите на процедурата по ОВОС е приравнил
инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци. Инсталациите за компостиране на зелени и/или
биоразградими битови отпадъци са инсталации за
оползотворяване, по-специално за рециклиране, по смисъла
на нормативната уредба по управление на отпадъците.
Обръщаме внимание, че на проведените консултации с
общините от регионите, потенциални бенефициенти по
предстоящата за обявяване процедура, изрично беше
обърнато внимание на указателното писмо и на решението на
Европейския съд.
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тази връзка предлагаме горният текст да се допълни
и редактира, както следва:
„Крайни административни актове (решение по
ОВОС или решение за преценяване необходимостта
от ОВОС/ОС, с които е потвърдено прилагането на
най-добри налични техники (при необходимост от
издаване на комплексно разрешително), за
инвестиционни предложения за проектното
предложение (ако е приложимо) или
становище от съответния компетентен орган, че
проектното предложение не подлежи на процедура
за преценка за ОВОС или процедура за ОВОС, ако
е приложимо. В случай че са публично достъпни, се
представя информация с посочени електронни
адреси „

Препоръчваме общините, които имат намерение да
кандидатстват по предстоящата за обявяване процедура,
своевременно да предприемат необходимите действия за
провеждане на приложимата за инсталации за компостиране
процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда.

8.
В приложение 15, което изпращаме Във връзка с направените от Ваша страна коментари по
приложено са направени коментари, в самия текст приложение 15, уточняваме следното:
на документа.
1.
В текста на заглавието е направено изброяване на
видовете инсталации за третиране на битови отпадъци, за
(Коментар към заглавието след „анаеробни които са валидни изискванията за минимално съдържание на
инсталации“ – „?????? за какво“.
ПИП, без изрично упоменаване на конкретния вид отпадъци
(част от потока на битовите отпадъци), които се предполага,
Коментар към текст „...доказване, че няма че ще бъдат третирани във всяка една от тях, тъй като
възможност необходимите дейности или операции изискванията към минималния обхват и съдържанието на
да се извършват на съществуваща площадка“ по ПИП са едни и същи във всеки един от случаите. За по19 | 47
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т. 1, второ тире – „Текста е неясен, община
Монтана,
разширява
площадката
към
регионалното депо за да осигури терен за
компостиращата инсталация, означава ли това, че
следва да доказва, че няма възможност да
извършва дейностите на съществуващата
площадка.“

голяма яснота заглавието е редактирано по следния начин:
„Предварителните
(прединвестиционните)
проучвания
(ПИП) за изграждане на анаеробни инсталации за разделно
събрани
биоразградими
отпадъци,
инсталации
за
компостиране и предварително третиране на битови
отпадъци трябва да бъдат в минимално съдържание и
задължително да обхващат:”
2.
Не приемаме Вашето възражение относно неяснота на
текста „...доказване, че няма възможност необходимите
дейности или операции да се извършват на съществуваща
площадка“ по т. 1, второ тире. Текстът на т. 1, второ тире
съответства изцяло на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 2 на
НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които
трябва да отговарят площадките за разполагане на
съоръжения за третиране на отпадъци. Това изискване
предполага, че община Монтана следва да докаже, че няма
възможност да извършва дейностите по компостиране на
съществуващата площадка на регионалното депо, в случай че
предвижда разширяване на площадката за да осигури терен за
компостиращата инсталация.
3.
Не се приема направеното предложение думата
„определяне“ в т. 2, началото на четвърто и пето тире, да се
замени със „съобразяване“ поради следното:
3.1. Текстът в т. 2, четвърто тире „определяне на санитарнохигиенните изисквания към площадката за третиране на
отпадъци, вкл. на отстоянията на съоръженията за

Предложение думата „определяне“ в т. 2,
началото на четвърто и пето тире, да се замени
със „съобразяване“.)
Приложения: съгласно текста.
1.
Коментари и бележки по Приложение 12 Масов баланс
2.
Коментари и бележки по Приложение 15 Изисквания за разработване на ПИП
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третиране на отпадъци до обектите, подлежащи на
здравна защита“, съответства изцяло на разпоредбата на чл.
5, ал. 1, т. 7 от НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за
изискванията, на които трябва да отговарят площадките
за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци,
като е допълнено, че това се извършва при съобразяване с
ограниченията на чл. 9 от същата Наредба.
3.2. Началото на текста на т. 2, пето тире, (определяне на
условията за застрояване съобразно предвижданията на
устройствените планове…) преповтаря втората част на
текста на т. 2, като е допълнен с доуточняване с какви
изисквания от своя страна следва да се съобразяват
предвижданията на устройствените планове.
Обръщаме внимание, че целта на Приложение 15 Изисквания за разработване на ПИП, е да подпомогне
кандидатите при изготвянето на ПИП, като конкретизира кои
от изискванията на глава втора на Наредба № 4 от 21 май
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти са относими към изграждането на финансираните по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими
отпадъци, инсталации за компостиране и предварително
третиране на битови отпадъци и съответно детайлизира тези
изисквания въз основа на специфични разпоредби от
специализираната нормативна уредба, а именно НАРЕДБА №
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23.08.2017 г.

Коментар/Предложение/Възражение

В отговор на Ваше писмо с изх.№ 08-00745/14.08.2017г. община Вълчедръм изразява
следното становище:
1.
В т. 12 Допустими партньори е записано, че
по процедурата няма да се финансират проекти, в
рамките на които е предвидено експлоатацията на
една или всички инсталации за компостиране да се
извършва от общинско предприятие по смисъла на
Закона за общинската собственост.
Практиката показва, че в случаите когато услугите
но третиране и транспортиране на отпадъците се
извършва от общински предприятия по смисъла на
Закона за общинската собственост, цената на
предоставяните услуги е значително по- ниска,
което е изключително важно за общините от
икономическа гледна точка, предвид значителните
разходи и инвестиции, които следва да се направят

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят площадките за разполагане на съоръжения за
третиране на отпадъци и НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Визираните
от Вас текстове, които предлагате да бъдат редактирани, са
идентични с тези от цитираните нормативни актове и поради
тази причина не подлежат на корекция.
Предложението не се приема. Във връзка с направеното
предложение, бихме искали да отбележим следното:
Не намираме, че има противоречие между двата текста, като
по същество изискванията, заложени в тях са:
изграждането на инсталацията да не се извършва от
общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската
собственост;
съвместно изграждането и експлоатацията на
инсталацията да не се извършва от общинско предприятие по
смисъла на Закона за общинската собственост; и
инсталация, в който се в третират битови отпадъци на
повече от една община, да не се експлоатира от общинско
предприятие по смисъла на Закона за общинската
собственост (ЗОС).
Няма пречка инсталация за компостиране, в която се третират
битовите отпадъци само на една община да се предостави за
експлоатация (но не и за изграждане) на общинско
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в сферата на управление на отпадъците, е оглед
задълженията
на
кметовете
на
общини,
произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане
В тази връзка предлагаме изискването да не се
финансират проекти, предвиждащи експлоатацията
на съоръженията да се извършват от общински
предприятия да отпадне.
От друга страна на стр. 52 е записано „От гледна
точка на правилата за държавните помощи са
допустими различни варианти на сътрудничество
между общини и възлагане на дейности по
събирането, транспортирането и оползотворяването
на биоотпадъците. Изборът на един или друг
вариант зависи от преценката на бенефициентите и
особеностите на пазара в съответния регион. За
експлоатация на инсталациите за биоразградими
отпадъци и възлагане на услугите по компостиране
на разделно събраните биоразградими отпадъци на
трето лице-оператор възможни форми за
сътрудничество между общините са: 1) съвместно
възлагане по реда на ЗОП (чл,8 от ЗОП), в който
случай експлоатацията на инсталациите следва да
бъде възложена от изпълнявалите проекта общини
на трето лице или 2) учредяване на дружество с
общинско участие, на което изпълнявалите проекта

предприятие по ЗОС.
Първите две изисквания са свързани с режима на
подпомагане на ниво собственик на инсталацията и
изпълнител, определен да извърши строителните и монтажни
работи. Както е посочено в насоките за кандидатстване, при
възлагането на външен изпълнител бенефициентите следва да
провеждат открити, прозрачни, достатъчно добре разгласени,
недискриминационни и безусловни процедури по реда на
Закона за обществените поръчки (ЗОП), по смисъла на
параграф 91-108 от Съобщение на Комисията относно
понятието за държавна помощ в съответствие с чл. 107, пар. 1
от Договора за функциониране на ЕС. В противен случай
подпомагането би било селективно и би представлявало
неправомерна държавна помощ.
Третото изискване се отнася само до инсталации, в които се
третират отпадъците на две или повече общини. Правната
уредба на общинско предприятие (ОП) е уредена в ЗОС.
Съгласно чл. 52 от ЗОС „Общинското предприятие е
специализирано звено на общината за изпълнение на местни
дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с
решение на общинския съвет. Общинското предприятие
осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от
общинския съвет. С правилника по чл. 52, ал. 3 от ЗОС се
определят предметът на дейност, структурата, управлението,
численият състав и правата и задълженията на предприятието
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общини да възложат съвместно експлоатацията на
инсталацията по реда на чл.14, ал.1, т.7 от ЗОП”,
От цитираният текст е видно, че съществува
противоречие по отношение правилата за
държавните помощи и заложеното в Насоките
изискване в т. 12, което изключва финансиране
изграждането на инсталации, чиято експлоатация
ще се възлага на общинско предприятие по смисъла
на Закона за общинската собственост.

по отношение на предоставеното му общинско имущество.
Директорът на общинското предприятие е второстепенен
разпоредител с бюджет“.
От гореизложеното е видно, че ОП е спомагателно звено на
конкретна община. Създаването му е свързано с
изпълнението на сложен фактически състав, чиито
предпоставки следва да са кумулативно налични.
Съгласно горепосочената разпоредбата на ЗОС, дейностите
изпълнявани от ОП следва да се финансират от общинския
бюджет, а имуществото, с което изпълнява оперативната си
дейност, трябва да е общинска собственост, и му се
предоставя с решение на общинския съвет.
От изложеното се налага изводът, че инсталация за
компостиране на битови отпадъци, която е в режим на
съсобственост, и чиято оперативна дейност се финансира от
всички общини съсобственици, не следва да се експлоатира
от ОП на една от общините съсобственици, тъй като ОП като
стопански субект не може да изпълнява дейност с имущество,
което не е собственост на общината, чието спомагателно
звено е то, и чиято дейност се финансира от източник
различен от нея.

2.
В т. 6 от допълнителните изисквания (стр.
19) с оглед по-голяма яснота предлагаме след
израза „или между част от общините по таблица №
2 от съответното регионално сдружение” да се

Не намираме за подходящо да се допълва текстът на
посоченото от Вас място, тъй като в текста на т. 6 от
предоставеният Ви проект на насоки се съдържа
уточнението, че сдружаването може да бъде както за една
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коментари/предложения/възражения

добави „които ще се обслужват от една обща инсталация, така и за повече от една инсталации.
инсталация за компостиране”.
Обръщаме внимание, че проектът на насоки допълнително е
преработен изцяло с цел съобразяване на настоятелното
искане в две от получените писмени предложения и
възражения за съобразяване на насоките в максимална степен
с изискванията и условията по процедура BG16M10P0022.001.

5.

Община
Стамболийски,
д-р инж.Даниела

23.08.2017 г.

3.
Във връзка с изискващия се съгласно т. 13. 2.
от Насоките План за третиране на остатъчния
отпадък от инсталациите за компостиране, който
следва да бъде предаван за третиране в съоръжения
или инсталация, отговарящи на нормативните
изисквания, предлагаме в Насоките да бъдат
включени кодовете и наименованията, съгласно
Приложение №1 от Наредба №2 за класификация
на отпадъците на отпадъците, на отпадъците които
се генерират от работата на компостиращите
инсталации, възможните инсталации, в които могат
да бъдат третирани тези отпадъци, както и
позволените дейности по третиране на отпадъците,
съгласно Приложение №1 и Приложение №2 към
параграф 1, т. 11 и т. 1З от Допълнителните
разпоредби на ЗУО.
Във връзка с получено писмо от г-жа Цонка
Дрянкова, Ръководител на управляващия орган на

Не намираме за подходящо обхватът на плана да се
разширява, още повече, че на етап прединвестиционно
проучване не биха могли да бъдат попълнени коректно и
изчерпателно всички кодове и данни за количествата
отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани в резултат от
работата на инсталацията за компостиране.
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Кръстева,
Секретар
на
Община
Стамболийски

Дата на
получаване

Коментар/Предложение/Възражение

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с
Ваш Изх. № 08-00-745 от 14.08.2017 г., относно
откриване на производство по издаване на
индивидуален административен акт - насоки за
кандидатстване по процедура "Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
Община
Стамболийски
представя
своите
предложения и възражения, както следва:
В раздел 25. Краен срок за подаване на проектните
предложения фигурират следните насоки:
Кандидатите подават проектните си предложения
преди изтичането на крайния срок, който е, както
следва:
-до 27 ноември 2017 г. (понеделник), 18.30 часа – за
проектни предложения, по които кандидат са
общини (само една община или при кандидатстване
заедно с други общини) с подготвени документи
при кандидатстване по процедура BG16M10P0022.001 (общини Карлово, Пловдив, Раковски,
Харманли, Свиленград, Монтана, Берковица (с
партньор Вършец), Лом, Кричим, Марица
Стамболийски и Сливен);

Предложението се приема, като текстът в раздел 25 от
насоките за кандидатстване е допълнен по следния начин
(допълнените текстове са маркирани):
„Кандидатите подават проектните си предложения преди
изтичането на крайния срок, който е, както следва:
- до 27 ноември 2017 г. (понеделник), 18.30 часа – за
проектни предложения, по които кандидат са общини (само
една община или при кандидатстване заедно с други общини)
с подготвени документи при кандидатстване по процедура
BG16M10P002-2.001 (общини Карлово, Пловдив, Раковски,
Харманли, Свиленград, Монтана, Берковица (с партньор
Вършец), Лом, Кричим, Марица Стамболийски и Сливен) и
други общини от таблица № 2 от насоките за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, които
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- до 28 май 2018 г. (понеделник), 18.30 часа – за
проектни предложения, по които кандидат са
останалите общини от таблица № 2 на насоките за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“.

имат необходимата за целите на кандидатстването
проектна готовност и подготвена документация;
- до 28 май 2018 г. (понеделник), 18.30 часа – за проектни
предложения, по които кандидат са останалите общини от
таблица № 2 на насоките за кандидатстване, част „условия
Предвид възможността, която дават насоките за за кандидатстване“, които не са подали проектно
кандидатстване, а именно подаване на общо предложение до края на първия краен срок.“
проектно предложение от две общини за
изграждане
на
една
обща
компостираща
инсталация, с водеща община Стамболийски, която
вече е подавала проектно предложение по
процедура
BG16M10P002-2.001,
и
община
партньор, която не е кандидатствала в предходния
прием, не става ясно, кой индикативен срок следва
да бъде съобразяван при тази хипотеза. Предвид, че
в рамките на настоящия прием, предвиждаме избор
на площадка за изграждане на компостираща
инсталация, който е различен от избрания от
община Стамболийски в предходния прием и
наличната проектна документация няма да може да
се използва, предлагаме следната формулировка,
чрез която да се избегне вкарването в заблуждение
на бенефициентите, а именно:
В раздел 25. Краен срок за подаване на проектните
предложения фигурират следните насоки:
Кандидатите подават проектните си предложения
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6.
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Име/Наименование

Община
Берковица, зам.
кмет
Ася
Велиславова

Дата на
получаване

23.08.2017

Коментар/Предложение/Възражение

преди изтичането на крайния срок, който е, както
следва:
– за проектни предложения, по които кандидат са
общини (само една община или при кандидатстване
заедно с други общини) с подготвени документи
при кандидатстване по процедура BG16M10P0022.001 (общини Карлово, Пловдив, Раковски,
Харманли, Свиленград, Монтана, Берковица (с
партньор Вършец), Лом, Кричим, Марица
Стамболийски и Сливен)BG16M10P002-2.001 и
някоя от останалите общини от таблица № 2 на
насоките за кандидатстване.
В отговор на Ваше писмо с изх.№ 08-00745/14.08.2017г.
относно
откриване
на
производства по издаване на индивидуален
административен акт „Насоки за кандидатстване по
процедура „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани
зелени и/или биоразградими отпадъци“ по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 20142020г., изразяваме следното становище:
1.
Настояваме
при
разглеждането
на
настоящото становище да бъдат взети предвид
всички договорености, които бяха направени на
проведената през м. февруари 2017 г. среща в
МОСВ на кмета на община Берковица и заместник-

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

Преди да вземем отношение по представените от община
Берковица предложения и възражения, бихме искали да
уточним, че УО на ОПОС няма правото да обявява нова
процедура за избор на проекти, преди да има влязъл в сила
акт за прекратяване на предходна процедура със същия
предмет, обхват и кандидати. Решението дали жалбата на
община Берковица да бъде оттеглена или не е изцяло в
правомощията и съобразно преценката на общината, като
обръщаме внимание и на обстоятелството, че при текущо
съдебно производство по процедура BG16M10P002-2.001
община Берковица нямаше да може да бъде допустим
кандидат по настоящата процедура.
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Коментар/Предложение/Възражение

кмета на община Монтана с Министъра на околната
среда и водите и с Ръководителя на УО на ОПОС
2014-2020 във връзка с молбата на УО на ОПОС
двете общини да оттеглят жалбите си срещу
решението на УО на ОПОС 2014-2020 г. за
прекратяване на 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“. На въпросната среща
Ръководителят на УО на ОПОС 2014-2020 г. пое
ангажимент в най-кратки срокове прекратената
процедура да бъде пусната отново без промяна на
условията за кандидатите, като само бъдат
изчистени наличните технически грешки и
неточности. В резултат на договореностите Община
Берковица оттегли веднага жалбата си, като
очакваме УО на ОПОС 2014- 2020г. също да
изпълни поетите на срещата ангажименти.
2.
Изразяваме следните конкретни възражения
и предложения по Насоките за кандидатстване и
приложенията към тях:
2.1. Възразяваме срещу посочените в Таблица
№ 1 от Насоките максимални стойности на

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
коментари/предложения/възражения

Тъй като в останалата си част Вашите предложения и
възражения, с изключение на заключението, са напълно
идентични с тези, представени от Община Монтана,
становището на УО на ОПОС 2014-2020 г. също е идентично.
Моля вижте становището по-горе в таблицата.
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допустимите разходи за 1 бр. инсталация за
компостиране на разделно събрани зелени и/или
биоразградими битови отпадъци по групи
капацитети. МОСВ и УО на ОПОС поеха
ангажимент да не променят максималните
стойности на допустимите разходи за 1 бр.
инсталация за компостиране на разделно събрани
зелени и/или биоразградими битови отпадъци по
групи капацитети по прекратената 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“, като се
съгласихме компромисно единствено с изискването
ДДС да бъде недопустим разход по новата
процедура.
В
съответствие
с
описаните
договорености настояваме максимални стойности
на допустимите разходи за 1 бр. инсталация за
компостиране на разделно събрани зелени и/или
биоразградими битови отпадъци по групи
капацитети да бъдат както следва:
Капацитет
на Максимален размер на
инсталация т/год.
БФП, лв.
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между
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между
вкл.
между
вкл.

Европейски съюз
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10 001 и 20 000 6 166 666,67
6 001 и 10 000 4 500 000,00
4 001 и 6 000 3 250 000,00
2 000 и 4 000 2 833 333,33

Посочените в таблицата стойности са получени на
базата на максималните стойности на допустимите
разходи за 1 бр. инсталация за компостиране на
разделно събрани зелени и/или биоразградими
битови отпадъци по групи капацитети по
прекратената
процедура
BG16M10P002-2.001,
намалени със стойността на ДДС.
Обръщаме
внимание,
че
стойностите
по
първоначално обявената процедура са реалистични
(дори в известна степен леко занижени), изводът за
което се направи при формирането на бюджета по
проектното предложение, което община Берковица
подаде по първоначално обявената процедура.
Около 70% от стойността на проекта е формирана
от разходи за закупуване на необходимата техника
и превозни средства, като дори само тяхната
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стойност надхвърля сега предлаганите допустими
стойности по проектните предложения.
2.2. Предлагаме навсякъде в Насоките за
кандидатстване където е използван текста
относно
доказателствени
документи
за
осигурено
финансиране
на
разходите,
представляващи
собствено
участие
на
общините, да се замени с текста „ ...документи за
осигуряване на разходите, представляващи
собствено участие на общините, към момента,
когато съгласно АДБФП общините следва да
осигурят този финансов принос“. Предложението
аргументираме е обстоятелството, че не е
необходимо (а до голяма степен и не е възможно)
към момента на кандидатстване общините
физически да разполагат с необходимите
финансови средства, представляващи собствено
участие на общините при финансиране на
проектното предложение. Например, ако община бенефициент реши да покрива тези разходи с
приходи от такса битови отпадъци, то няма как
общината да е събрала авансово тези средства и да
са физически налични още преди дори да е
одобрено проектното предложение. Следва да се
има предвид, че по време на изпълнение на
проектното предложение общините е възможно да
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натрупат допълнително средства от отчисления по
чл. 64 от ЗУО, които също могат да се използват за
целта.
2.3. Внимателно се запознахме с Приложение
№ 12 „Масов баланс“ от условията за
кандидатстване. Считаме, че в този формат
отделни редове от таблиците не се разбират
еднозначно поради липса на разяснения, както и
поради факта, че екселската таблица не съдържа
формули, поради което общините ще приложат
различен подход при попълването на данните за
масовия баланс, което от своя страна пък ще доведе
до необходимост от корекции и като цяло
значително забавяне на сключването на АДБФП по
процедурата.
2.4. Извадка от проекта на Насоките за
кандидатстване:
„Подробният масов баланс следва да бъде изготвен
като отделен файл при съобразяване на образеца,
приложен към насоките за кандидатстване, част
„условия за кандидатстване “. В подробния масов
баланс следва да се представят данни за всяка
година, считано от 2017 г. до 2020 г. включително,
като
представените
данни
трябва
да
съответстват и да се базират на изготвените
морфологични аначизи, в резултат на което
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дяловото разпределение на отделните видове
отпадъци спрямо общото им количество (спрямо
100%) не следва да се променя през годините. За
целите на извършване на АРП трябва да се
представят и прогнозни данни за период 25-30
години с начална година 2017 г. “.
Тук изрично следва да се отбележи, че извън това
изискване остават, зелените отпадъци от паркове и
градини, тъй като същите като количество не
зависят от нормата на натрупване и населението, а
от площите, които се обработват.
2.5. На стр.13 от проекта на Насоките за
кандидатстване и записан следния текст:
,,Общините следва да имат предвид, че по
процедурата няма да се финансират проекти, в
рамките на които е предвидено експлоатацията
на една или всички инсталации за компостиране да
се извърши от общинско предприятие по смисъла
на Закона за общинската собственост, ако в
тази/тези инсталации се третират битови
отпадъци на повече от една община. Няма да се
финансират и проекти, при които самостоятелно
изграждането и експлоатацията на инсталация се
извършват от общинско предприятие. “
По-долу, в проекта на Насоките е записан следния
текст: „Към момента на въвеждане на обектите в
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експлоатация и преди края на „физическото
изпълнение
на
дейностите
по
проекта“
кандидатите трябва да са възложили по
приложимия ред експлоатацията на обектите
според избрана от общината/общините форма за
последваща експлоатация на финансираните по
процедурата инсталации - чрез общинско
дружество (само ако в инсталацията е
собственост на една община и в нея се третират
само отпадъците от тази община) или чрез
общинско предприятие, или чрез търговско
дружество с общинско участие в капитала или
оператор, избран по реда на ЗОП.„
Между двата текста има противоречие, във
връзка с което предлагаме двата текста да се
синхронизират!!
2.6. С оглед съобразяване от общините
кандидати на проектните си предложения с
изискванията на ОПОС 2014-2020, предлагаме е
утвърждаването и публикуването на Насоките
за кандидатстване по процедурата на общините потенциални кандидати да се предостави
детайлен оценителен лист, който експертните
работни групи за оценка на проектните
предложения ще използват при оценката. Така
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на най-ранен етап ще се предотврати различно
тълкуване от оценителите и от бенефициентите на
критериите за оценка, което пък от своя Страна ще
спести време за поправка на проектните
предложения и ще скъси срока за сключване на
АДБФП.
2.7. В проекта на Насоките за кандидатстване
се изисква към проектното предложение да се
приложи:
„Крайни административни актове (решение по
ОВОС или решение за преценяване необходимостта
от ОВОС/ОС, с които е потвърдено прилагането на
най-добри налични техники (при необходимост от
издаване на комплексно разрешително), за
инвестиционни предложения за проектното
предложение (ако е приложимо), и становище от
съответния компетентен орган, ако е приложимо. В
случай че са публично достъпни, се представя
информация с посочени електронни адреси „Във
връзка с подготовката на проектно предложение на
община Берковица по прекратената процедура за
компостиращи инсталации, община Берковица
получи становище от компетентния орган - РИОСВ,
че проектното предложение не подлежи на
процедура за преценка за ОВОС и на процедура за
ОВОС. Подобни становища са получили и редица
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други общини по прекратената процедура. В тази
връзка предлагаме горният текст да се допълни и
редактира, както следва:
„Крайни административни актове (решение по
ОВОС или решение за преценяване необходимостта
от ОВОС/ОС, с които е потвърдено прилагането на
най-добри налични техники (при необходимост от
издаване на комплексно разрешително), за
инвестиционни предложения за проектното
предложение (ако е приложимо) или становище от
съответния компетентен орган, че проектното
предложение не подлежи на процедура за преценка
за ОВОС или процедура за ОВОС, ако е
приложимо. В случай че са публично достъпни, се
представя информация с посочени електронни
адреси „
2.8. От всичко описано до тук се налага
изводът, че не са изчистени пороците и
пропуските, заложени на ниво планиране при
прекратената процедура BG16M10P002-2.001, а
именно:
•
липса на единни и ясни критерии за
изготвяне от страна на бенефициентите на
значителна част от изискуемите документи (по
отношение на задължително съдържание,

Категорично не сме съгласни с Вашия извод за пороци и
пропуски, заложени на ниво планиране при процедура
BG16M10P002-2.001, като намираме, че този извод не се
подкрепя с никакви доказателства в изложеното в писмото
Ви.
Обръщаме внимание на факта, че видът на двете процедури BG16M10P002-2.001 и настоящата процедура, са различни.
Първата е за подбор на проектни предложения, а настоящата
процедура е за директно предоставяне на БФП. При
документацията при двете процедури са съобразени стриктно
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методики за изготвяне и т.н.)
•
липса на унифицирани указания за
използване на изходни данни при изготвяне на
проектните предложения (напр. източник НСИ, ЕСГРАОН, НПУО и т.н.)

изискванията към съответния вид процедура на приложимата
нормативна уредба. Оценяването на проектни предложения,
независимо от вида на процедурата, е въз основа на
методология и критерии, одобрени от Комитета за
наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. Оценителните комисии и
експертните работни групи прилагат стриктно одобрените
критерии и методология.
По настоящата процедура критериите за оценка на
проектните предложения са одобрени от Комитета за
наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., като не намираме, че те
не са ясни или конкретни, вкл. и по отношение на
изискванията
към
задължителната
за
представяне
документация. В проекта на насоки за кандидатстване също
са дадени указания по отношение на необходимите
документи, като за всеки един от тях е посочено на какви
изисквания трябва да отговаря, вкл. е посочена приложима
нормативна уредба, стратегически документи, налични
методики, ръководства и др. указания, с които трябва да бъде
съобразено изготвянето на съответния документ. За тези
документи, за които няма налични публични указания или
изисквания, УО на ОПОС е създал образци или указания,
които са приложени към проекта на насоки за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“. Обръщаме
внимание също така, че значителната част от изисканите
документи по тази, както и по останалите процедури по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г., са

Така посочените пороци и пропуски бяха
основната причина за прекратяването на
процедура BG16M10P002-2.001, като наличието
им доведе до подаване на проектни предложения
с форма и съдържание, не отговарящо на
предварителните очаквания на оценителната
комисия на ОПОС 2014-2020. Новоизготвената
процедура, предоставена ни за становище с
писмо Изх.№ 08-00- 745/14.08.2017г. отново
съдържа същите пропуски и пороци и с голяма
вероятност ще рефлектира със същият ефект
върху успешното приключване на отново
стартиращата процедура „Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации за
разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
ОПОС 2014-2020.
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такива, които се изискват по нормативна уредба и общините
имат задълженията да ги изпълняват независимо от това дали
са бенефициенти по ОПОС 2014-2020 г. или не. Предвид това
не приемаме твърдението Ви за „липса на единни и ясни
критерии за изготвяне от страна на бенефициентите на
значителна част от изискуемите документи (по отношение
на задължително съдържание, методики за изготвяне и
т.н.)“.
Също така не намираме за коректно твърдението Ви за „липса
на унифицирани указания за използване на изходни данни при
изготвяне на проектните предложения (напр. източник НСИ, ЕСГРАОН, НПУО и т.н.)“, тъй като в нормативната
уредба, стратегическите и методически документи, които са
посочени в проекта на насоки, са указани достатъчно ясно
кои са източниците на информация. Не намираме за
целесъобразно в насоки за кандидатстване да се включват
допълнително такива указания, като обръщаме внимание, че
задължение на всеки бенефициент, който подготвя проектно
предложение за кандидатстване, е да се запознае подробно не
само с цялата документация по обявена процедура, но и с
приложимата нормативна уредба.
По отношение на причините за прекратяване на процедура
BG16M10P002-2.001, същите са описани в публично
достъпния Списък на предложените за отхвърляне на
проектни
предложения
на
етап
„оценка
на
административното съответствие и допустимост“,
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включени за разглеждане и оценка 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“
(на
адрес
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/spisuk.pdf)
и е мотивирано и основано на несъответствие спрямо
одобрените от Комитета за наблюдение критерии и
изискванията на насоките за кандидатстване.
7.

Община
Карлово, кмет
д-р Емил
Кабаиванов

23.08.2017 г.

Във връзка с получено писмо от г-жа Цонка
Дрянкова, Ръководител на управляващия орган на
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с
Ваш Изх. № 08-00-745 от 14.08.2017 г., относно
откриване на производство по издаване на
индивидуален административен акт - насоки за
кандидатстване по процедура "Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
Община Карлово представя своите предложения и
възражения, както следва:
1. В Раздел "Максимален размер на БФП за проект" Приема се по принцип. Съобразено с предложения и от други
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са посочени максимални стойности на допустими
разходи в лева. В посочените в таблици № 1
максимални стойности на допустими разходи не се
включват
експертни
анализи,
аналитични
документи, обосновки, проучвания, информации,
които са общи за проектното предложение. В
случай, че една община кандидатства с едно
проектно предложение за изграждане на една
инсталация не става ясно кои разходи за
проучвания се третират като "общи за проектното
предложение" и следва ли в тази категория да се
причислят и разходите за предиинвестиционно
проучване. В тази връзка предлагаме към текста на
страница 8 от проекта на Насоки за кандидатстване
да се добави следната информация от Приложение
№ 1 към Насоките, а именно:
" - експертни анализи, аналитични документи,
обосновки, проучвания, информации, които са
общи за проектното предложение. Включват се и
разходи, свързани с обосновки, проучвания (в т.ч.
прединвестицинни
проучвания),
информации,
изследвания и др. документи, необходими за
изготвяне на проектното предложение и проекта,
които са необходими за отделна компостираща
инсталация".

кандидати, таблица № 1 е променена, вкл. и указанията за
формиране на стойностите на допустимите разходи по
процедурата. При изготвянето на бюджета за отделно
проектно предложение следва да се ползват и указанията в
Приложение № 1 „Образец на бюджет“ към насоките за
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“.
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2. Съгласно представения проект на Насоки за
кандидатстване "в съответствие с разпоредбите на
ПМС № 189/2016 г., със свое решение от м. юни
2017 г. СКУСЕС съгласува предложението на
Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. БФП за
изпълнение на дейности от бенефициенти от
централната и териториална администрация, които
не се възлагат изцяло на външен за бенефициента
изпълнител, както и за дейностите по организация и
управление, да бъде предоставена чрез формата по
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, за процедури за
избор на проекти, които предстои да бъдат обявени
от ОПОС 2014-2020 г. до 29.09.2017 г. При
предоставянето на безвъзмездна финансова помощ
под формата на чл. 55, ал. 1, т. 1 на ЗУСЕСИФ,
дейностите по управление и/или изпълнение се
възлагат, както следва:
1. с длъжностната характеристика на служителя,
нает от бенефициента по трудово или служебно
правоотношение;
2. дейности, изпълнявани извън установеното
работно време и длъжностната характеристика на
служителя, се възлагат при следните условия:
- със заповед на органа на назначаване на
служителя по служебно правоотношение, с негово
съгласие и срещу възнаграждение са възложени

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите
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Приема се по принцип. Текстът е редактиран по следния
начин:
„При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ под
формата на чл. 55, ал. 1, т. 1 на ЗУСЕСИФ, дейностите по
управление и/или изпълнение се възлагат, както следва:
1. с длъжностната характеристика на служителя, нает от
бенефициента по трудово или служебно правоотношение;
2. дейности, изпълнявани извън установеното работно време
и длъжностната характеристика на служителя, се
възлагат при следните условия:
- със заповед на органа по назначаване, съответно на
работодателя, на служителя по служебно правоотношение,
съответно трудово правоотношение, в държавната
администрация, с негово съгласие и срещу възнаграждение
са възложени допълнителни задължения във връзка с
управлението и/или изпълнението на проект, или
- със служителя по трудово правоотношение е сключен
трудов договор по реда на чл. 110 от Кодекса на труда във
връзка с управлението и/или изпълнението на проекта.
3. извън случаите по т. 1 и 2 за дейности по проекта с
лицето е сключен договор съгласно правилата по чл. 49, ал. 2
ЗУСЕСИФ.
В случаите, когато съответната община определя външни
експерти, тя прилага ЗОП и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.“
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допълнителни
задължения
във
връзка
с
управлението и/или изпълнението на проекта, или
- със служителя по трудово правоотношение е
сключен трудов договор по реда на чл. 110 от
Кодекса на труда във връзка с управлението и/или
изпълнението на проекта.
Когато дейности по изпълнение и/или управление
са възложени на външни за бенефициента лица, с
тях се сключва договор съгласно правилата на чл.
49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ."
Така представената
фомулировка
изключва
възможността дейността по организация и
управление на проекта да се осъществява
едновременно от служители на общината,
бенефициент
по
процедурата,
и
външен
изпълнител, избран по реда на ЗОП. В тази връзка
отправяме следното предложение за допълнение
към насоките за кандидатстване:
"В случаите, в които изпълнението на дейностите
по организация и управление не се възлагат изцяло
на външен за бенефициента изпълнител, следва да
се обърне внимание, че предвидената в чл. 49, ал. 3
дерогация на ЗОП касае само служителите на
бенефициента наети по трудово или служебно
правоотношение.
В
случаите,
когато
бенефициентът ангажира и външни експерти, освен

По този начин текстът съответства на разпоредбата на чл. 10,
ал. 2 от ПМС № 189/2016г.
Подкрепяме твърдението, че няма пречка дейността по
организация и управление на проекта да се осъществява
едновременно от служители на общината, бенефициент по
процедурата, и външен изпълнител/изпълнители, избран/и по
реда на ЗОП.
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лица,
наети
по
трудово
или
служебно
правоотношение, следва да се приложи ЗОП или
глава четвърта на ЗУСЕСИФ, в зависимост от
качеството му на възложител по ЗОП или по чл. 49,
ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ и предвидените в тези
Нормативни актове процедури като се прилагат
съобразно стойностните прагове, в които попада
съответната поръчка.".
3. Към т. 18 от представения проект на насоки за
кандидатстване е направено следното разяснение:
"Максималният срок за изпълнение на всеки
проект, който бенефициентът може да посочи в т. 1
„Основни данни“, е 24 месеца, но не по-късно от
срока за допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2
на Регламент (ЕС) №1303/2013, а именно
31.12.2023 г., и се определя по следния начин:
- 19 месеца за физическото изпълнение на
дейностите по проекта. Този срок трябва да бъде
съобразен при попълването на т. 7 „План за
изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра за
кандидатстване.
- 1 месец след изтичането на срока за физическо
изпълнение, в който бенефициентът следва да
изготви и внесе искане за окончателно плащане по
проекта;

В т. 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от
формуляра за кандидатстване се посочва продължителността
на физическото изпълнение на дейностите по проекта, която
общо не може да бъде по-дълга от 19 месеца. Дейността по
организация и управление на проекта също е част от
дейностите по проекта и следва да бъде приключена и
разплатена в рамките на 19 месеца, като разходите за нейното
изпълнение бъдат включени в искането за окончателно
плащане по проекта, което се изготвя и представя 1 месец
след изтичането на срока за физическо изпълнение. При така
направеното от Вас предложение, дейността по организация
и управление на проекта да бъде удължена с едномесечния
период на изготвяне на искане за окончателно плащане по
проекта, няма да бъде възможно последното плащане към
изпълнителя (при хитотезата, че дейността се изпълнява от
външен изпълнител) да бъде включено в искане за
окончателно плащане по проекта, респективно разходите за
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- 90 дни след получаването на искането за
окончателно плащане, заедно със съпровождащите
го документи, в които УО на ОПОС 2014-2020 г.
трябва да извърши документално приключване на
проекта и окончателно плащане на верифицираните
разходи."
Изрично е записано,че "Кандидатите следва да
посочат необходимия срок за изпълнение на
отделните дейности в т. 7. „План за
изпълнение/Дейности по проекта“, който не може
да бъде по-дълъг от 19 месеца".
В следствие на горепосоченото изпълнението и
отчитането на проекта ще е с максимална
продължтелност 23 месеца.

него да бъдат възстановени на бенефициента.
По отношение на максималният срок за изпълнение на
проекта, който е общо 24 месеца, обръщаме внимание, че
този срок е включен и единият месец, в който срокът от 90
дни за документалното приключване и окончателното
плащане от страна на УО на ОПОС 2014-2020 г. спира да
тече в случаите по чл. 63, ал.1 и 2 на ЗУСЕСИФ.

Община Карлово отправя предложение, дейността
по организация и управление на проекта (в
хипотезата, че е възможно да се възложи на външен
изпълнител) да приключва един месец след срока
на физическото изпълнение, в който избраният
екип да подготви всички необходими документи,
свързани с искане за окончателно плащане по
проекта.
Предложението за изменението е формулирано,
както следва:
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"Максималният срок за изпълнение на всеки
проект, който бенефициентът може да посочи в т. 1
„Основни данни“, е 24 месеца, но не по-късно от
срока за допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2
на Регламент (ЕС) №1303/2013, а именно
31.12.2023 г., и се определя по следния начин:
- 20 месеца за физическото изпълнение на
дейностите по проекта и подготовка за отчитане на
проекта, от които 19 месеца за строителни и
монтажни работи и въвеждане на обекта в
експлоатация. Тези срокове трябва да бъде
съобразен при попълването на т. 7 „План за
изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра за
кандидатстване.
- 1 месец след изтичането на срока за физическо
изпълнение, в който бенефициентът следва да
изготви и внесе искане за окончателно плащане по
проекта;
- 90 дни след получаването на искането за
окончателно плащане, заедно със съпровождащите
го документи, в които УО на ОПОС 2014-2020 г.
трябва да извърши документално приключване на
проекта и окончателно плащане на верифицираните
разходи.
Кандидатите следва да посочат необходимия срок
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за изпълнение на отделните дейности в т. 7. „План
за изпълнение/Дейности по проекта“, който не
може да бъде по-дълъг от 20 месеца".

ЦОНКА ДРЯНКОВА
(п)
Ръководител на управляващия орган
на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Заповед за оправомощаване № РД-ОП-63/03.07.2017 г.

ДАТА: 25.08.2017 г.
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