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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  23.01.2017 г. 

Във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по процедура 

№BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 

на ОПОС 2014-2020 г., отправям следните искания за разяснения: 

Общинските програми за управление на отпадъците на част от 

общините от РСУО – Шумен са изготвени съгласно Методическите 

указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците и са одобрени на заседание на общински съвет през 

първата половина на 2016 г. В същото време анализите за 

морфологичния състав на битовите отпадъци на тези общини са 

предадени в окончателен вариант през м. ноември / декември 2016 г. 

Информацията от тези анализи следва да бъде включена в 

общинските програми за управление на отпадъците с цел 

синхронизиране на данните между двата документа при 

кандидатстване по настоящата процедура.  

В същото време в чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО и раздел 9.3, стр. 72 от 

Методическите указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците е описано, че програмата се актуализира 

при промяна във фактическите и/или нормативните условия, като е 

допълнено, че: 

„Необходимост от актуализация на общинската програма за 

управление на отпадъците може да възникне по различни причини: 

·         В резултат от въздействието на „външни“ фактори – 

например промени в изискванията на европейското и българското 

законодателство, които налагат промяна в поставените в 

програмата стратегически и специфични цели и в съответните 

програмни мерки; 

·         В резултат на фактори, свързани с изпълнението – 

значително изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или 

По зададените от Вас въпроси беше поискано становище по 

компетентност от дирекция УООП на МОСВ, въз основа на което 

предоставяме следните разяснения:  

Общинските програми за управление на отпадъците може да се 

актуализират на основание чл. 52, ал. 3, т. 2 от Закона за 

управление на отпадъци (ЗУО) и съгласно Методически указания 

за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците (МУРОПУО), утвърдени със заповед на министъра 

на околната среда и водите № РД-211/31.03.2015 г. Съгласно 

МУРОПУО процедурата за актуализация на общинската програма 

за управление на отпадъците следва процедурата за разработване 

и одобрение на програмата. Актуализацията на програмата също 

трябва да премине през обществени консултации и да се приложи 

законодателството за екологична оценка на планове и програми, 

след което да се одобри от общинския съвет и да се публикува за 

информация на обществеността.  

Логиката на разработване на програмата за управление на 

отпадъците като стратегически документ изисква най-напред да 

бъде изяснено количеството и вида на отпадъците, след което да 

се определят необходимите цели и мерки за управление на 

отпадъците, т.е. изготвянето на морфологичния анализ следва да 

предшества разработването на програмата за управление на 

отпадъците. В МУРОПУО е допуснато при липса на актуални 

морфологични анализи да се използват данни от други източници 

- Изпълнителната агенция по околна среда, Националния 

статистически институт, Министерство на околната среда и 

водите, както и данни от предходни проучвания, например във 

връзка с реализацията на проекти по ОПОС 2007-2013 г. 

Допуснато е морфологичният състав да бъде определен съгласно 

данните в Методика за определяне на морфологичния състав на 
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липса на напредък за постигане на целевите индикатори въпреки 

изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на 

допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от 

приетите мерки, които не дават очаквания предварително 

резултат.“ 

Процедурата за актуализация на общинската програма за управление 

на отпадъците следва процедурата за разработване и одобрение на 

програмата. Актуализацията на програмата също трябва да премине 

през обществени консултации и да се приложи законодателството за 

екологична оценка на планове и програми, след което да се одобри от 

общинския съвет и да с публикува за информация на 

обществеността. 

Въпрос 1: От описаното дотук, моля за отговор: Следва ли 

добавената информация от морфологичните анализи в програмата да 

се счита за актуализация на общинска програма за управление на 

отпадъците и съответно това да се извърши ли по реда на 

актуализация на програма, определен в чл. 52, ал. 3, т. 2 и раздел 9.3, 

стр. 72 от Методическите указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците? Ако не е необходимо да се 

спазва описания ред за актуализация, то достатъчно ли е програмата 

да бъде качена на сайта на общината за информация на 

обществеността в коригирания ѝ вариант? 

Въпрос 2: Следва ли да бъде проведена процедура по актуализация 

на общинска програма за управление на отпадъците по реда на ЗУО, 

ако в текущия ѝ вид са заложени мерки за изграждане на 

компостираща инсталация и за инсталация за предварително 

третиране на смесени битови отпадъци, но с капацитет и технология, 

различни от избраните за изграждане по настоящото проектно 

предложение? 

битовите отпадъци  на МОСВ, утвърдена със Заповед № РД-

744/29.09.2012 г., която определя морфологичния състав според 

големината на населените места, разпределени в 5 категории - до 

3 хил. жители; от 3 до 25 хил.жители; от 25 до 50 хил. жители; от 

50 до 150 хил. жители; над 150 хил. жители. Напомняме Ви, че 

съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 

морфологичният анализ на състава и количеството на битовите 

отпадъци на всяка община е трябвало да бъде завършен не по-

късно от 15 септември 2015 г. 

Въпрос на преценка от страна на общината е доколко разглеждани 

в приета общинска програма видове и количества на отпадъците 

се различават от получените резултати от морфологичните 

анализи и дали тази разлика влияе на определените цели, мерки и 

необходима инфраструктура за управление на отпадъците.  

В насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.002, 

част „условия за кандидатстване“, са уточнени  допустимите за 

финансиране по процедурата инсталации, като има включени 

някои изисквания по отношение техните характеристики, 

например за вид, технология, капацитет и др. Подадените 

проектни предложения по тази процедура ще се оценяват по 

критериите, включени в раздел 22 от насоките за кандидатстване, 

част „условия за кандидатстване“. Чрез един от критериите ще се 

оценява дали характеристиките на инсталациите от подадено 

проектно предложение отговорят на изискванията на насоките за 

кандидатстване. Чрез друг критерий ще се оценява дали общият 

капацитет на инсталациите, включени в проектното предложение 

допринасят самостоятелно или заедно с други 

съществуващи/предвидени инсталации или съоръжения в 

съответния регион за управление на отпадъците за постигане на 

целите към 2020 г. по чл. 31, ал. 1 на ЗУО. Предвиден е и 

критерий, чрез който да се оценява дали общинските или 
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регионалните програми за управление на отпадъците включват 

всички мерки и дейности, съответстващи на подаденото проектно 

предложение.  

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗУО кметовете на общини трябва да 

разработват, както и да изпълняват програмите за управление на 

отпадъците за територията на съответната община, в които са 

включени необходимите мерки за изпълнение на задълженията им 

и изискванията по глава втора, раздел III от ЗУО. Предвид това, не 

намираме за основателно възлагането на подготовката и 

изпълнението, както и одобряването на проектни предложения по 

процедура BG16M1OP002-2.002, които не съответстват по 

същество на предвидените и обосновани в общински или 

регионална програма за управление на отпадъците обосновани 

мерки за постигане на целите за управление на битовите отпадъци 

до 2020 г.  
 

 
 
 УТВЪРДИЛ:           /п/      ДАТА: 23.01.2017 г. 

ЯНА ГЕОРГИЕВА 

Ръководител на управляващия орган 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-90/04.08.2016 г. 


