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1. Зорница 

Кралева, за кмет 

на Община 

Благоевград, 

заместник-кмет 

по европейските 

проекти и 

програми на 

Община 

Благоевград, 

определена със 

Заповед №93-

ЧР/13.03.2017 г. 

на Кмета па 

Община 

Благоевград 

14.03.2017 г. В отговор на Ваше писмо с изх. № 08-00-207/06.03.2017 г. 

и наш Вх. № 04-00- 105/03.03.2017 г. за писмени 

предложения и възражения, относно проектът на насоките 

за кандидатстване и приложенията към процедура 

„Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за 

разделно събрани биоразградими отпадъци“, Ви 

представям следното: 

- В т. 25 „Краен срок за подаване на проектните 

предложения“ от проекта на насоките за 

кандидатстване е разписано, че крайният срок за 

общините от РСУО - Благоевград е 23.10.2017 г. 

- На стр. 8 (последен ред) е цитирана Наредба за 

разделно събиране на биоотпадъци, отменена с 

параграф единствен, т. 1 на заключителната 

разпоредба на Постановление № 20/25.01.2017 г. за 

приемане на Наредба за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци - ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г„ в сила от 

04.02.2017 г. 

Предвид посочения срок за подаване на проектното 

предложение за общините от РСУО - Благоевград в 

проекта на насоките по горецитираната процедура и 

необходимостта от завършени процедурите по 

устройствено планиране, както и подготовката на всички 

необходими документи, който трябва да се представят на 

етап на кандидатстване по процедурата, моля срокът за 

подаване на проектно предложение за общините от РСУО - 

Приемаме частично предложението, като в 

насоките за кандидатстване ще бъде посочен 

конкретен срок за подаване на проектно 

предложение от общините от РСУО Благоевград 

– до 22 януари 2018 г.  

Обръщаме внимание обаче, че в предоставения 

на кандидатите проект на насоки за 

кандидатстване ясно е указано, че „Дейностите 

по устройственото планиране и идейно/работно 

проектиране, вкл. на съпътстваща 

инфраструктура, следва да бъдат извършени 

съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата 

подзаконова нормативна уредба и не е 

задължително да бъдат приключени към 

момента на подаване на проектно 

предложение.“  В критериите за оценка на 

проектно предложение също не е включен 

критерий по отношение на приключени 

процедури по устройствено планиране, както и в 

раздел 24. не е включен като задължителен за 

представяне към момента на подаване на 

проектно предложение  устройствен план и акт за 

одобряването му. 

Също така следва да се има предвид, че 

общините от РСУО Благоевград са конкретен 

бенефициент по друга обявена процедура 

(BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура 
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Благоевград да бъде удължен с още 4 (четири) месеца от 

горепосочената дата. 

Надявам се, че отправеното от мен предложение ще бъде 

взето под внимание. 

за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“) с краен срок за 

подаване на проектни предложения до 21.04.2017 

г. Част от документацията, която предполага 

повече време за подготовка, е напълно идентична 

и за двете процедури, като например 

морфологични анализи, общински/регионални 

програми за управление на отпадъците, анализи 

за необходимостта от допълнителна 

инфраструктура и др. В част от тези документи 

задължително трябва да бъдат отразени както 

намеренията на общините от РСУО Благоевград 

да изграждат финансираните по процедура 

BG16M1OP002-2.002 инсталации, така и 

анаеробната инсталация, тъй като всички те 

трябва да бъдат част от общата за региона 

инфраструктура за управление на битовите 

отпадъци.  

2. Пламен Стоилов, 

кмет на Община 

Русе 

14.03.2017 г. Във връзка с изпратено по ел. поща писмо с вх.№ 91-777-

1/07.03.2017 г., относно проект на насоки за 

кандидатстване по процедура „Проектиране и изграждане 

на анаеробни инсталации за разделно събрани 

биоразградими отпадъци“, приложено Ви изпращам 

писмени предложения по изпратените проекти на 

документи за процедурата. 
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Писмени предложения: 

1. Анализите на морфологичния състав на битовите 

отпадъци на всяка от общините членове на РСУО Русе ще 

бъдат изготвени до месец февруари 2018 г. Пробите за 

сезон зима на Община Русе ще бъдат взети на два пъти 

през зима 2017 г. и зима 2018 г. за да се спази Методиката 

за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци. Пробите за сезон зима на останалите общини ще 

се извършат в началото на 2018 г. 

Предвид факта, че в дадените указания в Методиката не е 

посочено изрично, че периодът, предмет на 

морфологичния анализ, следва да бъде извършен в рамките 

на една календарна година РСУО Русе предлага по 

изключение да бъде вписана 2018 г. 

 

2. На стр. 61 т. 6 да се добави и 2017 г. по изключение 

за да кореспондира с описаните в раздел 13.2 от насоките 

за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ и да 

става ясно, че този период е за изготвяне на подробният 

масов баланс. 

 

 

 

 

3. При приемане на предложението по точка 1 и точка 

2 да се впише за период на морфологичният анализ 2018 г. 

по изключение и за подробния масов баланс на отпадъците 

 

Приема се по принцип. Насоките за 

кандидатстване ще бъдат съобразени с взето 

решение на КН на ОПОС 2014-2020 г. по  

предложено изменение в съответния критерий за 

оценка на административно съответствие на 

подадени проектни предложения по процедурата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

УО намира за целесъобразно предложението.  

Насоките за кандидатстване, в т.ч. и началните 

години в масовия баланс, ще бъдат съобразени с 

взето решение на КН на ОПОС 2014-2020 г. за 

одобрение на предложено изменение в 

съответния критерий за оценка на 

административно съответствие на подадени 

проектни предложения по процедурата. 

 

Приема се по принцип и ще бъде отразено в 

насоките за кандидатстване след решение за 

одобрение от КН на ОПОС 2014-2020 г. на 
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2017 г. по изключение. 

 

 

 

4. На стр. 66 т. 24.18 : да се добави в скобите след 

партньорите - чрез водещата община, за да кореспондира с 

описаните в раздел 12 от насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“ 

 

5. Противоречащи текстове: 

„Ако бенефициентът декларира, че проекта няма да 

генерира нетни приходи следва да се имат предвид 

разпоредбите на чл.61, ал.6, Регламент (ЕС) № 1299/2013 

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

образеца на доклади за изпълнението по цел „Европейско 

териториално сътрудничество“ 

Забележки: 

• Ако проектът няма нетни приходи по смисъла на 

Раздел III на Делегиран регламент 480/2014 трябва ли да се 

поемат други ангажименти, за да се гарантира финансовата 

устойчивост, което е изискване от предишния параграф. 

• Посоченият текст е от чл. 61 ал. 6 на Регламент 

1303/2013 а не от Регламент (ЕС) № 1299/2013 

• Приложение 10 от документацията за 

кандидатстване е Декларация за приходи, а не за нетни 

приходи. 

 

предложено изменение в съответния критерий за 

оценка на административно съответствие на 

подадени проектни предложения по процедурата. 

 

Не намираме за основателно текстът да се 

допълва в т. 24.18, тъй като изискването е към 

документа, а не за това кой или чрез кого го 

представя.   

 

Приема се частично. Текстът придобива следния 

вид: „Съгласно чл.61, ал.6, Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на образеца на доклади за 

изпълнението по цел „Европейско териториално 

сътрудничество“: „Когато обективно не е 

възможно да се определят предварително 

приходите въз основа на някой от методите, 

посочени в параграф 3 или 5, нетните приходи, 

генерирани в рамките на 3 години от 

приключване на операция или до крайния срок за 

предоставяне на документи за приключването 

на програма, определен в правилата за 

отделните фондове, в зависимост от това коя 

дата е по-ранна, се приспадат от 

декларираните пред Комисията разходи.“ 

За разяснения на бенефициента е представена 

ситуация в която текстът би могъл да бъде 
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6. Файл Бюджет, приложение за кандидатстване, ДДС 

се дава в два раздела - раздел 9 и раздел 10. Сумата на 

недопустимите разходи сумира и раздел 9 и раздел 10 - 

клетка D 135. 

приложим: В анализ разходи-ползи 

бенефициентът посочва, че няма да продава един 

или повече от възможните крайни продукти на 

инсталацията: компост/ ферментационен 

продукт/ електрическа енергия/ газ.  

Впоследствие се оказва, че за този продукт 

(продукти) има пазар и той/те се реализират на 

него. Приходите от продажбата на продукта 

(продуктите) не са посочени в анализ разходи-

ползи. В този случай нетните приходи, 

генерирани в рамките на 3 години от 

приключване на операцията или до крайния срок 

за предоставяне на документи за приключването 

на програма, определен в правилата за отделните 

фондове, в зависимост от това коя дата е по-

ранна, се приспадат от декларираните пред 

Комисията разходи.  

 

ДДС може да бъде възстановим и невъзстановим 

за бенефициента. По конкретната процедура 

невъзстановимият и възстановимият за 

бенефициента ДДС е недопустим за 

финансиране. В раздел IX се посочва 

невъзстановимия за бенефициента недопустим за 

финансиране ДДС, а в раздел X се посочва 

възстановимия за бенефициента недопустим за 

финансиране ДДС. При правилно попълване на 
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бюджета не би трябвало да има припокриване на 

ДДС. Образецът на бюджет е типов и се отнася за 

всички процедури. Там където някой от 

бюджетните редове е неприложим се попълва 0 

или се оставя празна клетка. 

3. Руска Бояджиева 

Заместник – кмет  

„Европейски 

политики, 

околна среда“ 

Община Бургас 

15.03.2017 г. Във връзка с Ваше писмо Изх. № 08-00-207/06.03.2017 г., 

приложено изпращаме Ви коментари и предложения от 

страна на Община Бургас по проект на насоки за 

кандидатстване по процедура „Проектиране и изграждане 

на анаеробни инсталации за разделно събрани 

биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: 

 

 

І. Стр.24   

„Т. 13.2 Изисквания към анаеробните инсталации 

Определянето на капацитета на анаеробната инсталация, в 

т.ч. доказването на нейната икономическа 

целесъобразност, както и на броя, видовете и капацитета 

на необходимите съдове и техника, следва да се основават 

на: 

1. актуалните към момента на кандидатстването 

анализи на морфологичния състав на битовите, в 

частност на биоразградимите отпадъци като дял от 

общинските битови отпадъци, генерирани на 

територията на всяка една от общините (водеща 

община и партньори от съответното РСУО) от съответния 
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регион, които подават общо проектно предложение). За 

актуални ще се считат тези анализи, които са 

изготвени през 2014 г., 2015 г. или 2016 г. (по 

изключение и 2017 г.);“ 
Предложение: Моля да се посочи какво се има предвид 

под актуални към момента на кандидатстването анализи на 

морфологичния състав на битовите, в частност на 

биоразградимите отпадъци като дял от общинските битови 

отпадъци, генерирани на територията на всяка една от 

общините. 

Да се добави по изключение и 2018г. за период на 

морфологичен анализ. 

 

Мотиви: Получено становище № 08-00-138/07.03.2017г. от 

МОСВ по отношение качеството на изготвените 

морфологични анализи на състава и количеството на 

битовите отпадъци, образувани на територията на РСУО – 

Бургас. 

Пред факта, че не са спазени изискванията  на т. 1.2.1.1 

Оценка на количествата в изследвания район, и т.2.1 

Необходим минимален брой проби за определяне на 

морфологичния състав според населението на общината – 

т.2.3.1.1 „необходим брой проби“ съгласно Методика за 

определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци е необходимо допълнително пробонабиране за  

всеки сезон през 2017г. Като допълнителните проби за 

сезон зима ще се извършат в началото на 2018г. 

 

 

 

 

Приема се по принцип. Текстовете в насоките за 

кандидатстване, рефериращи към изброени 

конкретни години за изготвяне на морфологични 

анализи, е редактиран по следния начин „За 

актуални ще се считат тези анализи, които са 

изготвени през и след 2014 г.“.    
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ІІ. стр.61  

т.6 от Критерии за оценка на проектно предложение: 

Предложение за промяна: 

1/Представени са морфологични анализи на състава и 

масови баланси на количествата на битовите отпадъци за 

всички общини – кандидат и партньори и същите са 

актуални към момента на кандидатстване. 

или  
2/да се добави 2018г. по изключение 

 

ІІІ. Стр. 38 

„Т. 14.4 Недопустими разходи 

В допълнение, по процедурата са недопустими и 

следните разходи:  
- разходи за одит;“ 

 

Въпрос: За бенефициента възниква ли задължението за 

предоставяне на одитен доклад към искания за междинни/ 

окончателно плащане? 

 

ІV. Стр. 76 

„Раздел II Условия за изпълнение на одобрения проект, чл. 

10 (2) 

Бенефициентът е длъжен да постигне целевите стойности 

на всички индикатори за изпълнение и/или резултат, 

включени в проектното предложение, до изтичане на срока 

 

 

 

Приема се по принцип и ще бъде отразено в 

насоките за кандидатстване при одобрение от КН 

на ОПОС 2014-2020 г. на предложено изменение 

в съответния критерий за оценка на 

административно съответствие на подадени 

проектни предложения по процедурата. 

 

 

 

 

Писмените доказателства, които бенефициентите 

трябва да приложат към искане за извършване на 

плащане, в т.ч. и на междинни и окончателни 

плащания, са посочени в Приложение № 3 към 

насоките за кандидатстване, част „условия за 

изпълнение“, като в списъка на съответните 

доказателствени документи не е включен „одитен 

доклад“. 
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за изпълнение на дейностите по проекта, определен в 

АДБФП, съответно в ЗБФП.“ 

Предложение: Да се добави текста: 

„ако е приложимо. В случай, че за индикаторите за 

резултат е необходим по-продължителен период на 

експлоатация на инсталацията/иите, периодът на постигане 

на целевите стойности може да бъде по-дълъг, но не по-

късно от …“ 

Мотив: Описаните на стр. 4, т. 7 Индикатори за резултат, 

които са задължителни за всяко проектно предложение не 

могат да бъдат реално замерени и отчетени към момента на 

приключване на проекта. За измерване и доказване на 

целевите стойности на годишна база е необходимо 

инсталацията да бъде експлоатирана минимум една 

година. 

 

V. Въпросник за оценка капацитета на бенефициента: 

V.1. Раздел1 Човешки ресурси 

„1.1 Какъв е броят на служителите, участвали при 

разработването, управлението и/или изпълнението на 

програми и/или проекти, в които Бенефициентът е бил 

страна? 

1.2 Кои служители, от кои отдели са активно ангажирани с 

подготовката, управлението и изпълнението на 

международни проекти и програми? 

1.5 Колко от служителите на Бенефициента са участвали в 

разработването, управлението и/или изпълнението на 

 

Не се приема. Индикаторите, заложени за 

конкретната процедура в раздел 7 от насоките за 

кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“, са обвързани с момента на 

въвеждането на анаеробната инсталация в 

експлоатация, което се счита за край на 

физическото изпълнение на инсталацията, т.е. за 

край на изпълнение на дейностите по изграждане 

на анаеробната инсталация. В раздел 18 от 

насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“, е включено уточнение какво 

се приема за „физическо изпълнение“ за целите 

на процедурата.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по принцип. Към насоките за 

кандидатстване е приложен ревизиран  

Въпросник за оценка на капацитета, 

Приложение № 2 към насоките за 

кандидатстване, част „условия за 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 
Справка за получените предложения и възражения 

на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне „Проектиране и изграждане на анаеробни 

инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ и степента им на отразяване от Управляващия орган 

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

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на подателя 

Име/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 
 

10 | 10 

 

  

повече от 1 проект?“ 

 

Предложение: Да се конкретизира период напр. 3 год. и да 

се точни при съвпадение на хора в отделните точки, набора 

от документи да се прилага само в една от тях. 

Мотив: Неуточнения период предполага много голям обем 

информация и документи, ако се визират всички проекти 

от предприсъединителните фондове. 

 

V.2. Раздел 4. Мониторинг и управление на проекти 

Предложение: Да се конкретизира период – например 3 

години. 

Мотив: Неуточнения период предполага много голям обем 

информация и документи, ако се визират всички проекти 

от предприсъединителните фондове. 

кандидатстване“. 
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