
 

 

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 „Завършване на проект "Прилагане на 

децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в 

България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и 

съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци““ и степента им на отразяване от Управляващия орган 

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. 
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Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите 

коментари/предложения/възражения 

 

1 | 1 

 

  

1. Община 

Дряново, кмет 

инж. Мирослав 

Семов 

28.09.2017 г. В отговор на писмо, Ваш изх. № 08-00-836/21.09.2017 г., 

относно стартирането на административно производство по 

издаване на индивидуален административен акт – насоки за 

кандидатстване по процедура „Завършване на проект 

"Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-

отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в 

България, вкл. изграждане на необходимата техническа 

инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение 

за рециклиране на събраните био-отпадъци“ по приоритетна 

ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ ви уведомявам за следното: 

1. Приложените, към изпратеният ни проект на насоки за 

кандидатстване, електронни варианти на съответните работни 

проекти не съответстват напълно на работните проекти 

съхранявани в общинска администрация – Дряново и въз 

основа на които са издадени съответните разрешителни за 

строеж. 

2. С писмо, наш изх № 25.00-274/21.09.2017 г., до ГД ОПОС 

са изпратени, съхраняваните в общинска администрация – 

Дряново, работни проекти въз основа на които са издадени 

съответните разрешителни.  

  

Приема се. Електронните варианти на работните проекти, Приложение № 

11 към насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ - 

„други приложения“, са подменени с изпратеното от Община Дряново с 

писмо с изх. № 25.00-274/21.09.2017 г. 

     

      

ЦОНКА ДРЯНКОВА          ДАТА:  29.09.2017 г.  

Ръководител на управляващия орган 

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

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-63/03.07.2017 г. 

 


